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 د جهلنا ب 016 نورا ادام اموضع

 ٠ عيا اهب جان دننيجو حييس تن اويل قلاع , >

 جيتس ضرما مو وت يطالاو انو *
 ىامالاو#ت ياو 2 اوسواوم ل ناك ولع عوصجا ربا دو عع سعو دب كلعم بابان ولا
 دا هيب تيوتا در ص يون الواح رس أ 4 ملور هير ربح و يشمتمو مس كونت د ا

 و مو ءاوم + عك اسباب وقوف

 عوف وزار و رمد يقفون هولا
 هلا

 ةلبقل ل تعتسلب كلذ دارا نه 4 اوقلاءاصفل هب اب
 0 هلو عمال جراما لاو

 لتعرددئلاربع ريشا يرو تروق ؛ مسمع

 م/ مصاح 0



 ظ ادام 26 ودنا “١ هل بأ دما

 د اس عك هااعيأ 5 است ويف
0 

 م بهل دوب 00 ل .

0 

 ظ 35-5 هل ناو هادم 55ه أ ؟ "ناعيا بسسس 4

 4 : 0 . 3-0 اه ١ هي ٠ ذي 3 5 1 5 5 ش : ا

 00 0 هاو يحيفف ١ ١ 2! ذاهدهايو لاهل ا هى

1 َ( ' : 1 7 1 

 ا 4 1 يم اشك 0 1 1 4 4 1 ايما 4 ظ هدب
 2 و 2 3 ٍ 1 4 01 1 375 3 4 1 4 5 5 و 0 ١

 152 ب 1 0 7 0 : 2 با 0 0 هه ءانح 110 0 نوحورا و اجا اممسوا
 0 : / : 5 3 ل 5 1 1 ١ ١ 1 , ١

 35 / ا : 00 5 15 4 0. ميد ةدلالل( اذمدل يدم ا درك 50

 0 ا , 1 1 #

 عل ىلا بينت هيكل ١ ةعملا
 سووا 5 ا 0

 ا ١ 0 تفعاطمل



 يي انف نا

 اذ ووين احس دي 0 0
 3 5 7 : "اونو 0:



 : عر

 | رتعبوسا ط مهمل 000

 هدف ه ىبفضتلا '

 .٠ "عرطةزوبكرما هيلة اريك هت افلم 0 0

2 

 راكب اعل ماو ة نمر خيتسالا
 نيرو <0/ رق سس نجلا

 . منهل وسوتلا و خش عرس ل
 ي58

 ١1 سلا
 3500 0 وسير و مهحيو ريدص,لع ناتو دلعي اصل سابا كرم

 ا
 0 0 أس يازار لاح ذك
 عرفت زد عيرتلم اداوم ما ايزي عبس 5 0
 بع لوبا ثم لامن لو رغم 0ك عشر م ري صخ خ هول جلو عر //رسوتنلرض تنمي هدغاضل م
 لوي '«ببالعوأ م دشن مار طوو م نو نورها هضفتو 7
 . ةرراعر فض أو ههبونإ د مصرع جكبل عن ملل وو 0

 ربما اس هيون محصن يت 5
 ١ ونش ةيربإ/ ربت ىدونس)/ بش ره اقاوم جوع اون اعلا د جي ملل
 ... . ىلإ مورس ل م لسا غرم له مرمر يارحر نراك يو كة
 0 00 باكر ولعز] ع نت وهب سلو ل جرعل/ نعت
 00 7 يع 000 2و وضعلا

0/1 0 00 9 
 |[ 007 هومز عم هرم ضو ىلع جرم زر سعير

 جو و يس سوي

0 
 ا

| 

007 



 ”هةرنتا متلي عز مزليحي ردع هلاك ناو ترس منكر لو خا كور فال
 دهس عع ع ئ تاجر نع سل ها زرسر عن سنع كات ير"
 زبور مب عدو ىلا اي ريو ومننسوبزاو موو ناار يسن

 وتو اهمال ع ص غا ءزه ملك لرفع ما عييوج ومنير /ريبغت رنيم. ٠

 سئاصر رة وبز و ومد هلوقريفش قمل هر رعاك جرار
 دعا ةبرورطعلا لوط هوكي زا عد يلم تلمع لس / رز ل يع م رعغر

 يدا يوتا عر روبل عرج نا/رم بلك هفزرغس كرش
 للاب نصعلاوسرتااءوضل/رم وبنو طرة جزاه رع ريفر مز
 ,بلزاوسبرلاهلؤقرساومر ةيرخإل سنا سودك ءوولعلا دجرف/ لاير
 نر رراسيإ لوم كبطعرك جفن شيوع خور كيل زج منع
 فن يلم يا[ شن ار ىو دلو م كج ار وهو كتر امي مط ىللعسو تطرد مون

 ناجل باغي اد ويربط كارينا ووصل ءاعضرو دب تا روع مس
 زع//صبخال لورعبص م/م تشل اسس / ورب اير رص هيا رورا طق”

 1 ةهعفيتارم لزيرارج لير نارر ويكي رح شو اسس /كلبعر مرام“
 لرش /رارم بج عزك اكرم نانو كنزا ون كر ورم لت لس منو خو رن
 ضال ءزيبر الع اهنا ررع علاه وزض/ لبن مار هش لش نصر يخر
 وعمال نر غلاب ةنسس/ر دلت أرضنا ذأ ال ما د حو مكان
 د/هنإب مع ارنمسمةنوبعإ هن هوبا حيرت ذو ارو رببس سل[ روهكفتنا)
 "تورارصفلاررضا رك عل مر هبرع عز ني لاوس غيل
 ركزي زوعيو لالش مي[ توغل ا صفم ع يعش ععذإ ذأ /رصتؤبوو
 هربا سا ميوولعلا رسا/ب «ءاوورلوع ءوصعئعشن عر مليرور ع ادقنلا
 بول //ر//]/لو البدو / راع يطا دع تسلا و للك  م< عردلعإ عرس هلك

 لوبيا سلابز يتب لكلا لقرار سلا شار نرسل
 بينو يسل عمان تما رو رمل ورعد فم هل ووتر رول

 : ل



 * هرواناردو معبر عين مير مال |ةسيرسملا هاو ظف عمق

5 

 .٠ يرضي وسن اعونرمونطاوز زن دج كلم رم لتر ضاع ع
 .نإهناعو/ورصعرم هلع دن (لوطل/ عرسك دع لو هرج زور طن اواصتم
 ضني لا فراقي هسب عال #// د6( ملصورم زروق
 و /رروضا وشاح بوه /هنلاروكرا ظن ب وطإرمر مق ماو اود لو فرحك
 صنباعلارز كم1 / كك رن ضو ردع هيو راو تشل هوجو كسل هجوم ورنا

 وساد ص زج هث سوسو بأ نوجا أوم 7
 ن/ديداو سيرو طي نكرم ودرس وخر نتن وص 2 لو لطسم

 يلقن هيفا زعضرع ازرع -
 ١ ييونسن تونر لق ذا و عطس لو كونت ل عيل رعت لقت نب

 توليف يورفنر هلرن منال د عنصرل ادن راد وعلان يوه طز يو ميول
 لراس اهم اجب خو نع ال ززاص علزج رض ير رص: راوز ىالشس هيو هرم ىد رت ررر عل يوليو تاسع راس بور رض هس انب 7 ليتر سا

 00 ” ءرعيو ةنر حا هدر نك يوبعشت نو تروج مف زن اك م يدوس وو طوم ْ
 عساها عت ميوذد هلغلو نودلصو كل تار ادي وكاشو كركم لبرج
 ةليوياعاايودزرمسناو لولاه نوشش يورط راو راع ور ورؤوس زنضع
 فطن ساعه رهن أع لاه ريوص رادو حير ريوق اك وزعم

 "لوب دوب ريب ويب
 . الز هور هروةتلرشاع ع فوم هيي ل سوس غلا اجب ول رْس ىلعإلا/ ماع ىوكب ع
 نيومافزا عاد بنت هياط مر وكويلإ مارال رمل ضإ[ فاو عارف )77
0 

 لفض ط لنا فردا امهمبت امو طلإ عض نس هوغو هلو مولر ضع
 رهتنمن تجرم تعض لو رهط ضو لب كن يمر وعذ كرر/ى حالو الجم  زاع لل
 هرب دش لن نماق برجع يل راض ردو مرن مرج يبع رهن لع مك ربح

  5اا 0

1 ٠. 



35 
 . هللزودب هو كززز بكزرخ ارارطع ك/ »لاتتحمل رفحتس وعر ايحارن عن 6

 ةلعلالروسرهر ولع ع يرق و امإبن] تنكر لوف را بخ ناكر تل

 هيد وهيوس لفت نلف طيز ضن معمر ج فيج هلت علو رمز رومراهجو عامر

 هتررعإب تدرج ايغ / امر ءى وم ءراك/ درو 6 همازامرب هس شرم بسامن نام

 هنلصرمع تال عتدل هجحو روز نع دنا قينيوررخ زق يع رع / 6( لعزوكب
 تعاغز كرولا نفكر زرع داع هه ينل وك توبللم ةيزركاع
 لمع موتردبإر 01 ماالهطعا كيسا وج ووكر لاه رار عوز وجال كم لذ
 سنجرماماب وص ماكر لط اجرب هجن معوض ران ويجب و شرب
 فخ كو عراوماهعزلب عصب هي يجرم روك هزاع اعمر لعزل
 له ضدوعراكرطس فرن ماع عاب اه صغار عك اكلم هس ملك
 فمن هيلو رنلع وعيون رفعت إرسيو كد عرمان ورة مام
 ووو لل رمو د نرور ع1 ولجالتغ رت عض | طر وشن رو طش يدش جامعا
 . دايرسفي س حو ميش فرد 6 ضلبوس هن هنو جنا عراب تيدي س كو ناغار

 ٠ ك مر رععوم ميزاهتير هبيلضتلا عي رس سا دو سوبر زر كص] لع رعبا |2

 قص

 مقل مرع ديور تس كعالرسابدنإبو لعين /ةدلاوررجن ذرلب و سارتر وكحو رشي
 داو لغز ومو لع علب و ر طع شرع رارالف زل عاصم زر هنورم سلا
200 
 لعب هنن يرن من ورز ان ومأ و اطران اه مغ ار
 رسل تو الهلا[ نر اراء خررذع وجو ليم كر طنا ةوطن
 الاع هرنت ىلع عيوكيس لد طرز ل لوزو همئرإس هر وطن راسن هوغو حلل
 5 نوعا و/ لين ارا وكت /لينو موف رسل زةغلل ازرع كو

000 
 لوغو يعمم كن فرم طمعو © يرون لمع ملتي اده اهو وضع كلر را
 للم 6 نإ م لسكر ار ثنا لع عع م تتلع مو
 ماتم هضاب لور رس كمتكز نار جاغ 1 عقنزا فيلا تمتلم

1 5 4 
 -- وك يح

. . - 

1 
0 

 يل 2 و
 م -



 منور الهر عمز) هيلع هلل قر رفال تعبي هلع فارم قرار صولا ىلع
 م /ةكست كنز را عوكم هةر ز اعرنرل وز/ وعر وك طع
 ررص نلعفاد سحر روبل لوفر دع 201 ىلعتموم او تامل ون
 ازعيشنن//لعريوهها درا وسلا ننام ءانم يكب اويل عيب ولع عزرا

 0 ذأ أذذ ]1 0
 نموه م اطودلف توفعدزورو متبع سلع هنو عمن لق اووسقلا 07 ٠

 نلع ىلعنرب حمر روج لا .ىجار وت طم عشسإ) |غراتغسل رولر
 ىلعنتو/ داوي عنا عادم نع درع او لم البس رتل عينت ىلع رم
 كتلك لوطو جعننل/ إو رس ارسم و شهار عيا نزور موس ءالج_ ونسال
 ١ ملمع هلال قل نر كس ةلومسز هنت هدف يرش عطيخبع
 دما معلاو هجرك كنز / ا رغما ل اع رس خول اعيلم ع وع
 1١ ةلييرعزا كيوصلايورخ رورو لكل, طحطإلك ينعي هرعم يأ ا فرتجرم 6
 عردنإر بسعو مووعتإا مشت وباب اغا إ ةسيررمت /7 هاشم اع نزرع
 ٠ اع وماخا العلب اع كوضاررسو كوه عجب وصلا ع راع

 1 مورو ميطفح هورحك 171 م 2
 1000 ا

 هاري دتن للان و عيرعتشلا عرس بني محول ب زر تلعول شل وعلم
 ىب هيمرعتل 1/6 رهصض رن يقرر ردم هتلر وسال طرب
 ررو رع غاراحو رش رمي مار سف ادور غير علوا اس كعب
 " 2 نوعا ارا ويرعلا لوفر عنا كلر اع[ يكد وعلا د سجركيو نه
 ١ ٠.١ هزل دبوضزا رص ور صحوسورلع)ةريعإ تعطل موعدا كسا ةيرقسلا ل
 0. ١ قرط هيما فعلا تست ص ل صعو بقر شنإ/ائراهرصإو رص إسم

/ 

 يضل 525 نق ْ 3

 0 يا
 ةلبرع دل :
 00 ا ا 0أا 010171320302 ذة ةيندز ير

 و 8
 ه1

 / مك

: 

 000 اكو طار 7 ا اا /

 كلل 1 نل دا وسر ايم نا ١ 0 د. . نأ تنم كب ندس ا ضو يحبو يع



 ظ)

5-9 

 يرق لطب روضنا د هجم هادا وهن يع عرضت اولا

 زغير تسر ذر ازد عطول روس للروم / يجر نزور صل عدس ول ير
 رزتروس جتا يفي و هدو ولع ووك روصو دفا كرو صقار وول
 4ص ضير رد نم عود ابذو لعبا ومي مال عاسنإ]و تاغ /روع جير ذر بلشر كاع“
 طياره جرم ءارو كرر ضمك واجر وم وشهب عليو صو أعراس
 درو لإو بز صرتصور صعاب اهلي بمدن م تار هكورش زك ميز م وشن/وو كفن
 كم زايموع نارا ]| هي يم لوو وجع ملا كرهزلاا
 ليضووضرطر يرسم سعرك و هنن اول نع جرطنلا يرد جوع

 رن رم سرك يعمر عع ع ذاع عشنا هيج ويوو ستار
 ر ضلال سم إل سؤ لخداع لع ناهي هلاوسن م سعي
 «ا شاص كلي ىك / ابك سنو ضار يك كك اء وطال
 وعام سدوم نه ز/لوصع/ لشعر وصتشل ورينا واشيا مهول وس
 يرصمل ع يرسم ع تضإ صام سورس هررزرر زو ومنكم رست 'ئض] سا
 لم وطفلا بجو 4لوصَر 2/م كرت عكر زير يور يعإوندنا

 انكر عمر نعي ا ئاوصو ىلكطرروضف نراهن وفن يدر م ير زع ميس نال ور

 رخو وببلح وعلا عوز نطو يسمو رس وهي فل موو حوا يرد متزن مدع

 ١ فاس رص ىلقإلاه زم عرصتلا بسم متنا مرا زك
 همس يفر هربت ل4 ل لع اجر جدل وصنلوم ىرشتسا وأول
 هوا دنرسخب هر اير وهنا ع ارو ىو وضخ ماعلا ل لدغ
 ررقناومر بت هال رتضاواج دإسالروظنلوور كل رز جوايا وو
 وتيزداربذاروع منوه اوه عير اور بستر يررطعللا هدا وهقل
 : سني اععلاورسهنلا اعبر م /عومذ/ ع إ هارسش فارع رخاء ووو وضاع
 هس شلل هزاع راء اقر مرن ويصب نال ب
 مينو عونتل م اسقنا علقم /جررص لو روصو ريش لا جو أ ةاعوصتأل



 ,/ 2 رينا هرجاعترجورر شعر عسا مرو ضرع رو مك فره يغدو
 '" 2 رايزنا هررككعوج ار: تينا عونون كو هلع خرم ن1 ة/ر يول اكلت
 ” ل ءاضو لاغ 2ع دع عرس الر ومسك وهو لغتك زق بل إ, مع / ودل
 .لل هر ادرار يستر ع لسا ذكر نا/ عرب رَص كيو بووك عسر اعل
 . رص بقرلا عنا عررصتلا/ لع ربه وصوص رمز ريشفر و. راوع
 ضنا سوعو/ طمع خياط نادرا عوير صن غبن جوع الهو
 كيف ار دحر نر طي اج هلت /رلؤإ ها كلكم جيرو صن ار ل حران 1
 رونا جاسنو مرتاح ولا, عرلشص او عررصز/كروصنلا عسب
 كير ريع ورا م يسارع م ميسي شمر يمت سنل/زو عرستف)
 زنوهيوتنااو جداشلوصن/هلازعا مي كرا يقز شلل اك م رؤهنحلل
 ظ اه بسرس د دعو اوصاف 50
 /هاهتبوزمل/ةلعرو يا سيز/ لإ هوم لير ودعا /// 67مل عك روب
 سا / ل فجر عاج هيف وسط «رهتسل لغم وعيش وغم صا لوم

 ارسال ور يدوم وللا ظ
 1 ١  ريرصللع ربع هر هس تينا اسوء عشنا نال ع وطرف
 00 عمرش هن تورط رسوم ضن لم
 لعضو مون يروون بشت وص نامل ضع يرض عسر رفع هفأصقزو)
 00 يوغي طي رمت »تن اه وعرض ا يع طم عرعر عم | هر دز رماح
 ١ قرض نضوج رلوفرمم كاكا ء إصرار م سابو ع عرش وعم
 ظ او: ليس( سنو طربو/ابورغم ون ع / عب كر فرم عر وص الشكل

 | ميرور سو نر ورض هنو كن هس وكن نانا ياكم فص عروش
 هرم ن[ركيدنو كيس ملال فلا, ةقات سامى ساهر اوما ب زكا روني ؤمج ملوك
 00 ع موس رورو علل
 . رسامين سرس رام ئشأاَوضمرو رف نونو مزام كلمن م كعلم للك
 - ريملك نال 2 ضني عدو سلع عم روز ككالعلم وو إرم يبع

 | ا



 درست ير لام عرش[ بهدم كن: كك نت[ فرم كعتن يبادر ل رلو
 ىهزنإ تاع[ عمن نوف النأ ير قتلا رعهتفحر/ قلعت يام جر صخيإ لو
 هذاا طو:اوعبل مع بئر ب زكا /ولاوع زئاررشيغحر متل طش م
 رهن لو ربل عزل وصو + بغت //ىيئو ريد ناك سإ و هن اور قو رفا زا
 :درابد مون الزور, عقر, ة مخل ابن عع ا همز موو مهلك
 ةىورجاجرخربوسصلكو تاسع[: [جيرابصإل كبر أ بوزبف/ 2/2
 ء بجرم ااغ طير مرمر /اضاع/ صمت لوكا م راووناغنإو
 5 ارش ير ضو :لسل/ نضر مطل مز/ نب علل لج عوج وون كر نإ ي
 رشوبع من غضا ع ين اير نك نإ اغلب يصرع سة وسر سز رف دلل ا عرايا قرات
 قمر اعلا يدعو عت ل/ىيدونت لع مز زصعلا ع طوصو لعمل لاك
 رد ع ءمخئ/لععووم زخلا] ع زرنا وبيع كار حان ول ظسروو/ مز
 رعت رشم احرص عاافح راع اقر, ملص عيش / لجو ه جلا هصرل
 لاو يخاف رقت ررضع لارض <ضجسن روك ورجل و لإ ميا علم لبر كنب
 هرفنإر ثا راع از تز ورك روسل لوب عرفت يرش نكره ل روس رللس
 م نك دوس لفعل ع وضرر, ضررن ل ءولفلال هر طر ريمير عت مقل ر اص
20 
 . صافي وصد هويعاوج روق نؤب هن مز فرت ل موش عر لنورز ازا
 من١ كرف لمت علبو ندر كور ة/لزيبفررصتلل وزن هع سس رفن هك

 2ص 1 ةلظلؤ تن ريح راس لكك طنا/ رز زكبخ//امهلب عيونو هزار ا
 هزروصتوت قارنا رامعو كيج ءانإمب هر ضن ماش لج

 سماع ترايمخ ءالضن ا نودع وكن دن لروما رش ءىفيدهت .٠
 اغا اص دال منوع ركن ولطف ماظن ورعا ماع
 وشن ذل وز /دوكر / لش رعنرإب هير عز ةلرح / عطش عنة يفشل ستر
 ظ تاويل للعلا زان كر ركل رتل رع و وعر اخر ناشر

 / للعت 111111111111111 111 1
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 357 امم حرم تما اع الخرأدم دك هزارانتوريع < هلل واب ترك

 يرد ميك ةئر وسل / راع ومر افعل + علاج مكرم هتخ و ر/أشرط يع لاخر

 لعن إب سرك كينان رلاجطحل رز اير يوصنم] يزن إ مع مشع 4 هان
 ليها تابررسلل شفقرك زمدرلل/ر لعلام ء كلا 4 دل مْ مقم م برش نراعرو
 رنا روتر /لعإب عر همة رو قار شم ومر[ سموك ر/ نغم جلا
 - وهووشلاددحالا طم ىوقنر / | وريرسلل اتاك يعلبل/ لعااوسو رمتت/ لإ

 <نرغز/ جير اودعل هير اول ش/درببو ومر برسم رول رك زبر اعار ملص ظ

 وص هيرتنإب ةصئساو ء ةةنصوصخم ئه ع لبا هون هروب
 ضو رات بيزو بوصل (ينرف/ع فر كعب درعا در د فود فر واو ير
 هاش بور بفرع /ةةليرم ارو عا ناو دومك هيلو داتلر لعد
 كلن اراوسيم مزمل هداف ل/اع زر وسو عز دالعأ/ ملا أع وه ىقشف/ را
 ىنجا يررطخ ره روم غن اع طمع كل لدول كه /لعيرغى ر/ غون ركيوميو
 رطاباردإول» بصور سا عرضسللو وص لوب هكر مع اع عتاد
 | همس هرمون ووو امي مم عطلت [رغع يفت

 زيمعوصنلار كو اهب زيزي ةزنإب ضيفنا و وم( بجو ضيلو

 بوضع بمعرض رك نراكر ار شضر نبل 9 ١
 يقع مولا رين ماكو كري صميم لش منيو كرارة يتب

 . .٠ 0 كطيو عدطلار وسلا يول راوي
 ( - -ضلف اربع رطب ع هني ير اظورطإ
 | ليعمل ةاعوزرجتس/ببصنلام لإ دل طاليس لور خو
 | "ريزغشاوزعرروببلا نم طلازدربزجاش/رزرع للصور لو
 6 11110111011070 لورنس
 ١ ملل ةعور/كزرتتس الغري دو 3غ اراجلرعشر اره اصير
 رمال رب / فوه / منايا ذي زوو كالو رغم وسعه غل
 هيي هزل دونإب ل 57 راح طا ماا يطتا

 00 ملل ٠ ك0 و



 متفاعبا هم لزم لا وعر ضل بي كافل فرع نا

 رش ب, ك/رر وعر دهس لع /ةفت قريشا كيرا يع هن ىرابانهورع

 لو ولده ديريؤ ضاع مكس م انزلح لس فرس نو مالي لبعد
 رت افبلا منال حر هج لا تلعب /ر مو رح /ل سل بدر ببر حاسد 2

 ظ حو كلش الر رعياوو بشلل وكول رث ىو
 هيلز يفت رينو غلا يرش يوجلشغ لور صر عمن
 تبر ورضا للاب لعملك عيش نك وزر زال انك بعرس ترض
 رنلط علا رمزا يرعتشإ دلوقت عرم قيد لعب ورام
 را و دوك ريلت رع اروقحو رابتاإ
 درعا فتراه اغراب تيا راس
 ظ دا 1 غن زو جرا نتزو/ صن
 وفساد ولاوعو كير كلذ ولعت مزون ةييتيير/ رطقمز عض طرد
 د/ازغلرلظورب عزم دلل ميرور عم / نال جي هجل//,نلقن رمل

 ألو هقوفلمتشو وك 27 را يشتامنع مط ف دوز اولا مانو عمر :
 اع تر فشار لح هوفمعوسع دج قيخ درر, راش داعم نر[ رااغو
 سف ردو هبةص ديم رردردو هرلررنان وبه رع لكه بكيس إي/ ب الضر
 لوغو بع ار ثرت صرع جلل س نر مع رلو بي لم هجن وول مر مئرص

 ارهعلا إو جرو ههسلمزرنم ل ز/ى طلاع نم »ركيزة /دئبح

 0 بيج جما ١
 8 لبفاولعإ ى هن/ريجإ كرعغلع يضع وع م6 7+ ظ

 هيدا يع مرار © وابتسإ/ يلي ور مر/ و وسم : ٍْ

 رصرصو معَ 0 م رم راشف ل تدور طرا ظيج وفور رام ميز
 01 هر مع اير رخل : كبد جر ارك همست هفدرأم عب
 سس هبلثلا د فال كو ومثل 0 بلسر/ره كسر عصور
 52171111 ' منع هولك ص للبطاب كو



:+ 

 رصت/وك

 2 ءاضمي) مرتك معيض رعو هارعن رسبت ج ظفر لدم مانو ريع
 لعل عدا م انذو 60 كسا رم اهل رشو نامززوب غرق ة يركن لص  ئو رع
 "لو بلعل/ عضو لعرو فوغنا/ عز هرهر و هلو ناسا درد كي راع 3و

 ١ زووم رك مواقي /زمربنر لون صخر راضى تما //ذس
 مس راع ضال يومان نوكنرعن اع مث اهتم وعول أولو - مع الكوب

 لرب /رو سبل عال اروصضفااآمو يلب وسرم تطلع عوكشاراعر
 ا[ وصغير مست اهقنوربات موون ز بئس نيل فارم هنو /ق وكؤلا مز
 ١ صصقلال ها جناملزرع لعرض دودو نيزرشم ورع و عن دلع توما هيد لوذن

 نور نجوم لعين تك ظن اوع مىعنجن راه م لفل نع تاتا
 0 دوصن ارا مورس مفرش أ تود ظمن/ علي / مروع عبصمتل/ لد
 وحرب لوفرت اربع ع طش اسوكسمإ اوم زارنقر لل لين م هجوم اقرار

 7 همام وزير عزه ع فسر ورسول تيب
 هرو وعن هرلكرإو (غروصا لع مولع مرضت واختم دعم ميرولقنم قصر اراب
 , هصربختمالو منعا عوضولا غر عيسإولا تاغ رة سيو لش وس يعط

 لع, برن رورو رع قريخالو هطعيلهوجا ص عي يس وتلاو ,رررعنتل 41.4
 « هوهمز] : 10 هدا جحا 2/0 ريع ع الؤشزر/ اهطعرعل

 اكرر 2:لصرءوةنرعبإ لرعإب هوس بربك كتر وولعشسار مو يرراصنلاو

 هرفع ىظيرفنر وفشل بروس رو ضرار كبتو للم ازنلبج وعل درع
 درو اغا ءاموع مهي يجو عم ةوعيؤش للريال غم « لوز بلشزا
 داش يح درب ا موج دامو
 1 وع هيه س رجا يلو هيون م يانا وسب وري اأو
 1 لهل ركب ل رس رس ايلف ردم زفر ثور وصخ يعيب
 ء/بعر شم رو ناكر صو رمح منء اكن م هبئايررظمل مساع / ودب
 هاابعا/انرربرم ىو رليرإ كج ينو لم  لهرابغ عيه را زو رئلع و
 . هائتار للكل وصل ره مطاوع صر عر نماعا راقب للاخ غل1 7

9 0 
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 م١777 هت

 هر وونزاجؤر عا نر يتسع ضموعش ب :ليريو علان عريش انمي //ر/زمي

 95/4 لنعن ون هلوسصؤم مغ است /ل عرش هلكرزو رافع وع يهمه و غل
 ىعتنر رعب /دو نرسم[ لفعل التلف هاف ير م عرش كاطع يضر
 عال ست مهني هير في عررلفعإ ا ءرلعإ م عج ع عاشت دو مل لع وعرب
 عال ووو تنغبلر زور عدرو تلناللاوع لك عفن و هبوطها رولعنل ع رت
 ل كررراسل/ رايب عررسن نوم زلم و هس معترك وعن جر لمع سس
 9و ثوم وضل موس الكل كر كرزر هعيازيناض ارت عر ص/ و طش ير"

 ”ةومووظوس زب تمور يه ا فس شموس انو زع وجو سمع فام
 دايش/رولؤرزطلا هر راع راراولل/م ع تنإ وعم عب رتح ادق نم
 كلغ عماوعقمهعبت رمملا رج لوقو معزول سنو معز اول عادت شنو

 20011 ب
 صن جرعلبعتن يرتوزز كاهن لري وفاه زارني وال ع سعاعسعن
 2 76 روش اوزرعنو/ خب هوصغلاوععغتو ملوف رز انعم
 صقل ا يور اف ونفت م زد يخ/ ثم نور يذل نو اكو نش و يوه

 زتنلاباسمومم لع لة ر/زامعروو دير عباارغست/ل رع عرسان كلينر 2
 كداب ملدنل كحول يعو ررحإو لعرشت نبع ذعر اينع أبو قطو زهجهفضن
 زو عويضوم ار ةينارز رس ع /رؤلع رضع كوكس ذك ع بج ىكوه مقا
 رربتتعإ م يزعتو ىضو عوننعا/,منوكوأرنالغللك فعول نره] ليج هجين
 هيج هظيضت دكت ااهراكوجيوو هر كويكر امرا تعا يو ارح عكر لورا ةنج
 رج /م ور الرع /راورعو سعب رع تارع/ خرم نح طيء اة م اهتععب تل
 ىف او ل نع عازر و كاع ها ض]ء/رج مور هتععنمو ناعوت كو
 غلا جرمز طلح ©:/ بتوع ئشم ةطلض/ ةيابإل,ر نا ضا/ رض خالوسن هرجعلاو
 رم ولكن ير صاغلاجش لال[ وصل ولم 2 (هنج مو نر وم علا
 دروع ارهر/ل ترو نت اردت حى واهو رطب دم ميت اهنه لكنا هونت
 و عفلاومو ار شم |عورتبلكل) كار زرارزم كلب موكذإ/ه// الزيوت اف نشل

7 5 
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 معلا
 ٍىدل |

 ع

 وقفقاردو عيلكلا لك هرلز بعت ير عا عتضو كيل / وهو لارج ركع لماع
 ىلا ادع هله ولما ءاززرر ع رع ٌقعل/ ع وكنذبو لفتو دل ذ لعل وع
 اك كق ثنا دو تو ستون روك عفو فم م عن ماش [مرعؤل] تضم
 ملع رتارمست درع ومرعلا نص عزلعإم ع عن لضرب نالو اميل وكنا
 0: كتوم لفت رابع إم مم اموت لا و جرا اع نر لع دزو مب
 . ةلرررصلاو برد ل ضوم راس رو ريع لصصتسمروم 4 هن دن لدروس
 ةونافومم تلف كردإو عمن منوه ام ويس هزم و زةيقزومتنإو ةظر وشمل
 ىيرساعلاو يضتنإ_مظاحارو رو صارم كرك رقما[ اسنكرلا زخم طي بعم
 مزيجا منإررابتعإ م يف عرإر سما قابش برع عامه سم ع عار تبل

 هنزل مفعل كادي ور اروع يف 6 لع لع رك عوضتوم هةر ةيغزرصنت
 ملأ هاوس هضالل بكلب رينو سئس مسن اس غامودعل/ عر وراك

 كم هنملا/هزإو ناوبحب تر نطل وب واس إلاز رغ كر هاا رع[ نير خروع
 , ةففانإررتخ/ءاصدو سمو( ٍء ضر يعض كلها متسو/,ين/ج دقات
 يهل رضاك ردع كراخ عم / وشل اوكي لنقل ع رو يل علو سل رع
 . حرص شاه تيا فس وب عار رعل هت لع مح لل ارريع مي قس,
 /م ةروضنن/ تمول اوس صندل قوه هلع نطور عا سر اون كرر نر ج
 ٠ وفيرضتؤلف بوز و ضن لطم ه/دون وز ع ونم هع فشل / م1 نيررصُت
 ١ ء8//هصوبن نبجر هيك: نهاتلك ددلارواوسغ اكسس ع انعئررلأم

 و.

 وضم نوبت كوع 6 اوهحهرسن/// يوضع نكمعزو هراسئ/ وهو ومشت نوم

 غدر إب تم هامل رام ىغرصت ومص / |صور عيا عنو :ةر/إ
 د 4لمولعل/ روكي هموتائ/و شال قل وشول لع فونت لإ تجرم
 هون زجو بلك يو كك جنو اير عور/مص/خو/اظوو/هونورًسنح يشمل
 تلع هفونن هر ةحر مولا ضو /عهتعا لطم كوك صر ع و عو ةنذ»
 1و /ايوندوم وكر ربع دو اووف س كو رم ف يي قو رتنسفلف لونو كت اين عرق

 يل

- 



 وكرة ؤوتسا/اممج هين ني (0هه نإ 1 كوول غ //نوررلع هكدا كيو
 ريع بن[ بال //رلهر يع صدر عص وع مولعه م «لضرأعو أع عوض م
 ميهالامجشتاعر اش /وعرابعم ودنا هلو نام درا و م رراب ذراعا وجو

 هرراررف مير ربغ ةزمدحوع جامل سف اك لل كيلو اقلاع

 ريذوصتن/ماكشاو رسل وجنت مولا كرغالا هلع متروك لور خو
 تاج لك الط ع يرضنلا علت توكل ضو ارب يرش لب
 لامر غيرو صنزتب هع سالو وتعمل, رقع ع كاع وتصف ذل شيوع
 تالعلا لو | مرصست فشله رااورعم عقل و طلاس وووب كنتم
 متع م فحزرزو ساعت عسل معنا كلاغإ/ لير هن قلل
 سم لشنإ مياس ادار لعونب ولا دارت /لكز ا ءودعازاجيع ]سم ها هررشلا
 « لسه عننا دبات / فناغل/ى نم اهلآر ناشغل جاَصْن] لربضر
 . رابولخ/نورحاننار لعن «ةليورخ/ ء[ر[ب ظدل/) عر يتميز عمور
 زله م ار[ فار ءزالإلو «ايوكعلا ءاونوصو كر رو طنع عمر دنت علت
 راو لوبضاو عننا ظناطضإو تامه ءار/ ران رص كر زرإ رى اه / وربح
 ءلقر/ هلو عز دس دغلا وحول رب ضيرنالر زعل ر/رتريوزك الل
 كيصض مزروع ةلغ ةشئوزو رتعلا اعف ع زارت ماورد مايو لير طوف
 ينانساولاو كلل ملا نبك كيو ظنرو/خالروساملرم زن ظن روس
 ظفمل بنا نع والامل هينا ذوو مغ ابد هبت رءؤصفم/ ا هوف
 درلكةيئانز/ررصغا ةرعربل زل يؤمفم غر خت .ءالنمورومدك ومو
 ههيوختساو هينيادنانمر وغم ومرح//وفف/اهوررصقيو شتم
 كننرب ا /هلرو0] ل ش/راتعلو زيجمو لا مع دل[ لاو عال مستر كراع
 هن جابني عشنا لع عوني ورع ألام جيتار تبان خت دز ملون
 . رمتاوس راسل غئاشإ و مان وصع/ #/51) هل بجمبلل زريق
 رقت روز غلا دارس | نر جول لمسنا نا وسي كو غلا



 شنو انساب زين ميرا وع لقفو فرو امل / ارحبو لسيف أو تلو
 لطرف دي فلا ءوريزربت لب ليزرتيرلع ونون و فزنا رم نيو
 ما لو صغز عيطتلع ور لا وصخ وكم لقا تع بونناوبع
 9 ءريكرابوم ا وصترست غارب و تالموس رش فلا هزل عرسفن)
 كرو رع وعرب هكا فلسنه نايل ريال ل زكر تشع
 ٠ ةيزوو ةنيرو ماير لت كد اش كنرع وكنز نونج ويلك نة[ رورغاا»
 ك<ن/ نوب | ويلك و ُكْيَورم مت جبع[ سنإإ لهدا اوعا بوكت تل كنز هيج
 الع تفوشلاو رشا رع ووتر نورعلالم حو يزن ترب هوك
 ]رند عين يزعل نجمك يل زل: لإ /نرو رص كلر دوك تحبو
 رضا ميوشيريوضإو زن تارع رقد ار صالطع رز شبزا و( عسن ع كرر حالفم
 ا

 . تايزريفنلاو كرو صنار معوق د للاى عنو را نم عر ددبستللر
 مارد ويهعلول 5 روم ”هدجن ووو منيو خ اضيات دوك نو[ ورنم

 . هنو هك ودنا لن اقلام يار رك كلل ظ
 ةيحونرملاع الش تو ماه رط جيم اكو زواكرإ ور صال مط اج اص ْ
 ا يائس زرخا,ىاقر وح اش راع رك ارو ناكر ك/ جاتك عدس رشي ل

 | 2 تطةتفرر اها ةالقرزرد وكيف كلا ضوتمل متررلم  ”بايشل#
 0 هويمتات موتا عجبت اضل اوس ورد عساك
 «/نيعشرعلو مة قارارا عررصتا/لوةةودزإو طالض/ روس

 ' . 2 ساروا ووسع لتطملا عيا اور ص 6م ر صن وتعمل
 رص برغل قر لعل ورع اكلي ر صج فنا ضو زفيفعي وفل

 هلعتحالو جور نيس / إل عرلك تلميرصتنل رورو ارضا هلم روسلمك ش )

 614 رفو قيرنوص جرصن قص و عا وروسنوهئر وشد كوم واي دوم كل |



 يلدز يو ةلعد حو ول] رد الو ورظن/وو فلاي كزؤ لاو عريب
 هوك هوا هس لايف ناكر صتلا هلام هدجزق مزز جا | وتيرع
 ةينافهصنكايرنإ ابن يطع مزال منوع لزدللو عرصتن ضيف ر جإ يو امتنا
 حبلا حاولا عع يووهم/جررادإ رتاوراو غيل غش زر عرس أ يع

 كرمي راخلب هلع جاين عل جف اذار رهاع عين ة/ نو رار حرر
 مهما عض داب نيف عيب ضتطل مسار و هزمت[ ع ركز ام تابيرصتا
 راش ب| شرعه زك حيد فتنزضصلا سو/ 1 عر /ةلضرنر ماهر
 ةيقابوادويح روصو ح حف تزل اش م نورث عيلقم (رروزو غلى فكل
 فخ عتوررلرعمرورمماسكرر بإن شيا واسزا,دوصنإ قط عطشإب
 رو“ ١ سنلةورعملةايروخم وتلبس ار صو كلم اورد لع عرص اهلل
 كا
 هزل هلطررعنا/ى بما و /ملو ف كى رعولا ل رصرت هكا راوإلشو مح
 سننا/بشنام ةلردينن) ةزلم داون[ ص // اراك العلو رجل
 قساعاردلاو هييزعلا ورضا وزح دن | ول رسوغو/ كارم ترصد عرلبس سوو
 و ماعد زعل عر وعو عيناغ يكد ع لبصش اوت صر عدس
 لكربومتوز حاولا ورصد و مج يرصج ضم هولع امنوا بع يرصملا

 ادم عبد ومي دنالو نعم نع ماوسل ضي دل حن يزد اما تار جوز نم ٠.١
 فمي وزو لمعزجو دنالو <رحو جس / راهم عل اص راش طم

 صارربعررب ملوغ رب حج ىيئاوكن تتش علنا ةمندلاوسرزل/ عويس. 8
 رم رع جوملا نو روشان لعام يضر دراسي 7 ١

 : دالرلا تكا يزعل تنيعال نعإإر عوز ةالض وس روتوح لاول
 ' هرزوشنن هيلو ةناتمظإ عسر عاطززبو هر سل وجال يوص + ١

 ظ , ١ كوعشل مهرس عياشتاءا علوه ده سا طعن غل ها رز ظ
 ١ 14 فار قام ميد يضرم رادو دلك ز/ وجل و ير غرام كنه معرفش
 3 ةرفل بقري صااوسا/ت رؤتو كطبيب لوفر ررظيربز طة نعل



 "نع ةةالرفلج دوت ارب عر مث مني مهم لزم تر بسال 7

 مقيم رام تنفي ايضا نيف 977 ريب وتل معا /, نك 2 20 757 يعل د ميلا درب ضيلا هم هصيئو موري 2 دا زينب ملغم يح رام ءلخبم طبل صو 2 ومعنا زر كولا مب تروم نت مرفتفياعب» وبول ا لم 77 وغم عروب ابن نرلل] نوب سوم مست رب وو سر يشطمو ين موه 20 دلغنزمو دار نلك م بع طبع 2 رار ولكل 5000 نر ثوميو وبر فشم 4مل 0 ربوع زعم ْ

 . راسم فرز ما وسيوف ,ليزب زغيفح كبت مقلم تبلل "ولم د نرد / هارت عفا دو فن توسع بالربا ربك /هز/, فوغ رهلاعتطدلاو عيرخاضنإ رسام دربجوإىيبتي ستان / عرب مزبعزف روتر رو يع اها دبس هراء ةيناومال رسال يي 37 رين ننارترب هربا جل 61 وزو مديضخإو هرب صل ا 0 0 1 0

- 

 لببعلاو 0 يدا هوي رعت ىررعاكي/رم هو رت ور شارل للضاعبملا/ عشار نول عر المخا ةزعمو لطومو رو لمركز ةرضوملا زك دا بابن هلوش * رطل واوخا/و عم قي// م رادو / بطفل عي نفود[ با راهن ودرع و ورضرل زو أون لتعم )الو دهيفح انارزإ وك ولو لسن داع



 د مولع علاوسالك بست ديع تير يقإو ينم هله صر هزار يورو هنتر م

 د عضو مس |نلارحو /ذإ حع فاول هن[ نر ليخإو 7 لدغة ميرمصلا

 و كلبتازرعقازئاموانسر سان نرمي 2000

 هفمتلدرطمقيوميو لارض رماد عضد وو م رجس م يقاوم

لطن ةضرإرز دلو دلتا + عضد كرز ترسو رخل ونعم داونث
 مسن, لوعالع ا

 ابظما رو ليل عيوولا عش مار غرش/ هر طع طز و ع غرس
 ةبرعتا و

 و /يععرتوال غل زناببح يسن[ يفرش[ ل ا ريبختتم يعز عا
 - رفوفا/ عملك اراقب ع طفل ل علوقو راب عازع لير لمزمب اصل
 اهصديورغ يا وصار ترون رص رم دع طلع ظابإ /يراون
 هلا وب ع اضم ماحب مر ع بع منيفة غفور طر عه
 دهيلومةللةبكنااوع معو منيوسخ ا بهآ ع زيلع يرعب يزن ليببك
 « لام[ شلا عزب تاع رمل طن اهيل ير لع عرقا موج خه داو

 هدم 0 ل4
 جرش بنوع
 يتلا هر( عو نعول ف ولمئرر هلبجتنس كر يا فاول عوج كوسم *

 رس ا ن/رمنا جيك / عر لعتش لرب طش عطوان نمت افضل فر
 2 قهيربعلل دب هل يبن يلع عينت بار زله وك ماس كت يرلرس صرنا

 فولهتتزيبفسلا بالغ م/اهعربفنإ ع زورم جيم //ئإر دع ضو لل دبكنلا
 ”الطعا ضهر دان / زك ل قراء ايل, هضم ةالا]و اكل ع ءاوتشلا

 عمو كرس ب ربشلا جلخ معيض بالطو كرب تلم عنف ضع
 رشا هلل ررعلإو طحولارع قال ليغعا ع رديعمولا هيلا كرو
 عيسك/ الا/ققع/ وم | وساو رف معه طر ريتال »غناه و كونو
 روما ض/لرعست/لإ نه صل إد تح تعمر صل دهملا رخال
 فبل / وعصر غوش بح كلوت رو عمال امرا طب: ليينلا/ة ريع
 ايات هر يباع /اعراهياب/كلصغلار ة/ مرزوق إم ةطرض)



 نا( اوس)/ءاعم دنع ج ع فولو الع >» قكلإركر م طوول

 ا“ يقللا

 :ابااع ءادجارزو نري غي فحم | زباشلا ديد وجوو بتل وجور هص درر . ظهور نايعردبوحو ءىشلا رايد ابنا/ ع زار اهكرلا لاكن اعف رباع ضو
 ك2 "و تاعااروفنالا جبتخ رك و ءارزرش ا مليع / راب هلبغاء ليعرع ليزعز نإ دا ءرتسيلر ثعلو كونكر نود لإ بد لج رمزا و ملإوع رض, ذئاج طايعلو عايز لرا ب اوس وول ورم ليتل نبع ىلع زلار مك
 ري لزمن (تلسس# ,زراراعملا لوي ع رم ذو وظن( سمسا كمر 2 فيل نووخيول يرجو مرض عار مز جاصنا جر | لكلا لعوزرش صن
 هلينإو نتلاوعاقيتلب جاتا ة/ اك شمت ]وول وعن يلا /ر زهفح لارل مس ضنالانبلل] ائزر_ كنا | در هلمطو ار وسط لإ معز لم عمات عه رنوراعهراطحإةلاروهشبلا ةرع/// 107 وديو اهنعوتشموم ذ/م/مدنإأ يجرم دل ط/اغ / بلع ذل كلا زنورتيارصفل
 ١ طوي نع زرع وق ةناريل ع زلم لاو زورا عالم عموله رولا ١ ريال, يطول علا دلما وأ هيما جرب بحيبصإ وو خا ريدر شم ردو للعلا رااخ ةلعئإو هنأ عنلع ميلع ةلارزإ نور تال ل عرش نام اهءارضر علم لسكمل) لربك بنا /رررعت صوبك رص زمالة فيلم زنا همر لوك ضال عال / ناقة حك 5 ويذيروو(ةلروس تتيح ءارلاه// سابا سمع دار هع عيلان إ لاا :],ةين امل يرقعلا كيم كرش راو رسامه ننال رع ل مييبو رمل عتادفو عوللا ذل وس كس سلو مندل د: وهوا وشغلاب يذم عفنرخ يسارا هقزو هل رص عطنللالورذ نقال اولي عر رو كتل ارصف ءاوهل) وع نجرماعجلا] لأ عر لتتبلل هنت عيسإ زر دس

 وز عض يا, لكنه وكب لدغ لع هل عرزرت/ةءابعأ/ سؤ ع رسو أسف يمان رزويح دن ]عزا ازسوف و إصنعي ع نإ عيب ذنلع
 ظ ْ 7



 ري

 هوبج رن //سن /ر يبلع رعب تهز / را شير عازر اذ[رخ / عرعر
 كرم ما/ايلجرم وهن هر بما ةلاش دج (ل/ خر جرم يي صتوعو فكرا
 عمر بم طروكتماواال/ روعي وزر مسيل, دييايلعنناعوتتو عي كلاين امك
 له ءاهخإو ع فر هاويحرت كر ويعاد لونة دع هاك /لبصقن هذ
 ظورب عناب تم كتر ءيربلا_زالالاببع يره سكب مير ادعت
 ةليلر/ رصين لورطرل عرض ره صير ءق وحلو دلع عير سلا عر
 داو هر مو رتل امره لب ليلي عا إو نيت وشل( رس وزر لا
 در لبن هبرعلا ء لربع رس طياز /ا وردت عانس عرس ورلبا 2
 دورت والامر يتبع لؤع/برعد/ يسن سهَو ىعزماوع/نورسعب
 ١ دليسوو لص تما فياعنو/وع للعجن يوضر ناكر كس رييز/ةلمبل
 ١ همر طيرساذلا بجرم كر بع/رسوركشا رز اهطمز شما جرش / لعوب تح

 يل قزم حره جلظ د يوسورعشنش وح لي ليمون اهيرتط ومو

 لغد رو عيب يو ديداع / إم يهود ن/مزإر [ماعلعرن كتل ال
 زيرريتغي هناكتإأ و ار زر لينغا وك ء لقال ولا ورريش ذر اطلعت ع كيور
 "رو بعسل هكر يجد ماع / كر ست خم راظاب يصغي لاب
 عمولات رمكتت نر ينخر مهم لكم الو وبن مخك, ار ع ضار ص إو منافع

 دهاليا زنا ]عض عضرووع هنوف راق: هزل ا كغ هير م مالك خبل ٠
 زهيامزاو عضم عضو ع هتمر يل هظويت تلى عوزسنمو كء/ اء / شفع هش
 ريلغص» أ لإو غشا راهشم ىلإ عر ع عيوررمل/ بون | ميو رويت
 لوما او ةللعرمو جين لق عضو عار رع جصرعل تتوسل تونس
 بالا بت ئمفلا فن ءلضو جوسيبل كنج لهو دفا منعم
 توولتل ا هل عضو م إم بضرم كالا كل ذره[ وكل ورغم لعل
 . وس ىلقناو اكو شفاو سر دولا كش ء إن عاد | قوت ينجم

 اهيجربه ربما لمت ليديز أورر ثنو مدل هوم غل وهجر ركام |
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 عمو يافص مر تتوع ويم رص لعتاء هلا ريرر اشرف دبس رراليفع لوم
 دل: لبيرم ريغ ب دوك ايهضح طر عقلا دل نذر رمرعفخ/ 6اس اذن / ل
 ريع هلا نع فلكر مز اوتار زح عراك ارجع كلل ان, عسل از
 نلما/م عمض ترو ميرم زنياهئابإ ترن رز ا لعو نتن زجرعر هب لكم
 مضت عوزادلا جو ارتنابزو لكه] جي نط زور تاما رتيفح يل بع
 ان ايس لوف نو لاوس شو ىجوع اس رن رص التهور زل
 وت كم جا ينح /عيدابس عفو لا لفطسم ةررتنت ل زلو نسال نإ يتب المك لم
 9 ىراشه تدار تؤ عدوت وس عع اون بلاير عسى هل يخنلا

 للاهل فراك اوسوو اننج تعسر لاطمك ستاعز حوت عوقب نورا 2
 . زقرلث اعردو عطرا زو م كلو نايت ل قلل وصح نإ عراب ]هيون ا
 بهذاص ورب هين نزطزو طن هب ورح هوتس عرعر عي ولإو الل ههيئوع دلتا ْ
1 00000 
 لم عضو ربمو ايلا يل روض سرعت ىك مت امصقل ابهرت |: ل .ش 1

 لغة تارت يففويرإر مئاطشس /ءاناس صولا وكم يبا ش لع 7 73232727270707
 ' هزات زمن لع بوفومر لوف ليش مالك خز» عروض اعسرصتلا نع شن 1
 مز تلو هرج لمهه نح تت مزارع هارريد/ هناا تون تعمر عراك م /
 هءزج نوير لاهم نالك كر نال لعرض 1 ة زجر لرب لاا خلل | ه/ لور ص مهرج 35

 هعلارعرمب ديتونوموت جرم عار نو ؟ةير سنع لن لف(
 بامور فيف خليك ادزو ءلوضماهزر ارو طش معمر تعسر ءرغاربوع "

 ظ مزاللازجو ع وزلط أخ عوروو 7 وعواقنا جوجو لفعت لع الر نار طاعإرل/ و ان

 صغار ةررص عاب ارجم ردخإ)”جو هكون مضل مبكر م زاباعلا
 مز ضح يوغلاض م0 عورطح ابتاب و هس عافك نوع وتس ا
 عضونرروةيناهلل ع قو ءاوس رمز[ وهو زجيل عامان ايس اكل مق ادوقصل رك >رل

 مة ر جفون نوه اضرار نع ذاب طا زعبل رع رو ]
 رشف ليسو رتاع اج عولا د ئكف وعملا عيونو زصإبن/ كيل ةيا وعر مرر

 م

1 

0 

00 



7#" > ٠. 

 وزال اوبر عااد رادزأك بلل اموكيعر زون هت (كجرم كيزدش دلع كمل ميز
 ةلارجو هك زالالوءنعارجو وتر دعو لكو لوز ر مرج كيلاررجو دن
 1 «تبوعورمو لبا ة طفح اج وزال زج بط ليوصتإ ع /عزالالو زغرعو
 1 برد جو كبوجوو زل مناوهرارداء زان زلم /امهايخ/ ورضع د وعم
 | ةيموع» لع لرنرط اوسع مرو مسن ز النو مم دلما ف امس هلا يوكن للف

 ا /دزو ميل يفوت كيل لع ينو همن اوه معز أو عزه عون ابا هن عت ام
 2 هر وخإل وع مزون لع بوش وة ورصر عزل ورح يلع جوت يلع بنون
 هب رارنطفنر/م عزأو زرق عامان سن شل وك / سرا وق طيز وم
 ,عزنارتاوا توكل لجو ربل كابر جو رو مدع غن يكون وزو كال زكا
 هاني ضو م ازتنا ل يرش رز ع علا امتنع لن ند تر ذلك ع وزال دز

 زر م نصا ارلعو عدل الل اظ هس ]رئاءلتك هيد اع كفي نزولا غن
 قسواصقنا بوم يام جو ع مى قزلا لانش وع مخور رينرغم
 عضوبا رعب او ذل /ملوغب يل بدت علك لونج رون أن ]وو رص رار عع
 حوامل رنة تاع لقتن»إ يس جعيتو لاو يمر طع حلل اوت راش
 أر__ بسس فق وفزوز اني لكلل عضو ءاوس اعاغروع/مد/]و وع زر رعب يول هلع لفضل
 0 را | ادلب عطب لعللوخ كاما عصر اون اك هيظو/ جا ميار الص

 0 1 1 ا يس ترمه تجي رادو عش رو ل عرسك العجل /يرفيش اع ورضي وع ل : 6 20000 14 ./1 : , نشا 2 ٠

 ٍ 3 كا

ْ : . 2 

 مه, : 6

/ 

0 
 ل طابنإلا وصوب

 را
 ! 1 0 . 3 !كاوخمل عضورم وك :كئ اري مغ كريرر تا رفومب عليل وهي رض ريد
 1007000 0 راما دع عال ذبل وي زل عين دغر هنلر طيزو ل يناس
 معيرج | هو. سنع لع درر ابهر اقاوم: اسقلال ع
 امس كرو ىنعمأو عضولا ءانطارارساطزاا قل اهب ركع هلاراوت لهم

 ماهو هع اسارع/قكالا رفيع اق اسبر / لانا
 بيانا عد ولاوس لا ة له سولار ع مغ كلن / جهيم كلر ا/ ودعنا, لوع
 ةلريرركأ وق لص هصولا غرك ج برع زعبي عملا وزياد تاس تكول
 رننبجب سمر ةلع رعر ا بال عازرمرغزا هولا / بع ة/راوجب هنو ليا

 :س كاد »> سنن هك: سن

 5 ١

 نع ا مب يم طمحيم لس »4

 1 نع 1 م



 . النامي طخ روز وت 0و درام ىالخ :ء/4/7 ليسو تالضرعزا موكب
 ٠١ ادي ح ظرلوق ع | فكو سورس ينج رجس 0 هررك/ عيل لع وكي ورا

 بتسمم لكيم ذي

 هدو عضو مجرم غل هاا "ير بلا ل ظ
 دشنت جرب ءإوسإ لكلا رآم ود يلعن ذاب ح تمل اكمل و/ لي ضورم ١

 رلااحإ/ عيونا /لاومالكلا إم لمع كنس العلاء ان عال رثس لوم و من ظ ْ

 0 اج ل وا ظ ١
 . تعط رضاك 0 |
 كلور غا) ةمهر ع وص كد /م نوع لعل وهف خس غلا درو منع هم ا

 رم وم نو ةراإ نوره ةناصيإداوز اعمل ه درهبع 78
 انررك لك نبع اجيت لجل راض عزا عم عغنا د العّريلم نق
 دن اداعالع ابازتنل كرم ايت لسيواهكوب نكت قلم يو اكاع يوارست
 , الهر لد حرغ نعني خول أ را سنبل ثم زوجا وسر بع هلا
 لل اوان لسلة درس رمل كوراسملا
 هلي دلارلولقإ يضر و ةعاالصر ياللا عزنا ار غض«
 ناد دنإى جوغسإح رتت كءايركإ عسا( المحل د هه اعل (منقسن
 هاللد احر عالم ءاح لم و درسا طنب مدا ءاج لولد ارتب كلو

 يف قرون تأ طندمسو بتفقد حرش ل مطر ولع طور كاس ىونس معرس رار ١ ره
 :لعيزمرنأ 0 زلوم طفلا يطور طع لا هلع 0و انام ١
 هناونوعن ليلو صل عسل نورس هناواوز كل ورذس يهم زيقرطع 16 ةاعلد ىذا
 الو طيزن فس نال مح فيس /انالاو/ اس ةفئاشم هلع[ نزإب يمزلنسس اكس ال ع 0 1 ا رك 1

 دينا ضوويإو عشا هيزم هو خالل كر ءاجمدلجنل نلف دن[ اش لع كب 0 اقبدنوف نفاع ل /
 برلاى اولا اععللإ دل ١ اع ةنحراخباغغإلةييإو ةاليااهت تعمر حلو ع -_ 1 : 4
 نيد 2 ا اذ اهرياليع باكر يعع كلدل تلاع رجعتلاو ر 1 1 ويلا 7 ١

 ربحا ]همز 00

 2 ىرعلإ 2 و اللرصا

 2 يسر هم 2 7 فقع ل نوك, ل !ولمد ان لك ىشعملا مخجد | هرب)

 ١ لسا نيب دق مل ابو اسغف منوكى م ىفه]

 2بئنمسيس 7
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 ٠ د

 ل 00

 نيد هع عانس شت مع فيس ساد تاس 11135132 --:ة مع ىج ٠ بوه وسيول نو روسي +. داح ا هن شم
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 در ةحرم هير وعيا هناك وجال خر لا رز هير ع رهط ع غوص
 عفوطلاباض نايم مج اكلع ورب طل, قلع وو رطعر هش يو عرراوو تطوع
 اورو تتالخابرعجيوسلارحا رع /ة العادل اقاهيز راهي كادوع رو
 ةربهووم تهم رطب كلنا هس وب جاع // لل ةعرماللم لعمرو
 ديلا. ظفلاة لتتم زلزرلا هز درو راسو هلم كلي فز كاوتش

 "هاري ناةنوم اكسال زور جاك ابرام ؤنم هز وزاستم تؤ روعسسم
 اعز يل واكخل خرم ةوججواجاع كد ووديص زيك اعومينجرس ا الاعب 7

 هج ةيدب دلوع حواهوع تابوا رتابابجا لاء زو رك يس الئزدصو
 هارست مصنع مار تجرم طلوع لكي مشاغل د ناز فلاعنم نع | عرش دل

 للك اوع هلك رش ماع ردع هيدا و كوع حر فوصل رم يب
 رسال ونس ران كر ص وصخ هرم عرب ةزادا لن اروكتق عي طإر دع
 مير نعام فكان هويحمت/م صورو وعم هيو هولا علك رمت امر/ لع

 ملوي رابع ار لاو هضجرإب بج تلزم موصبنر ئاعيورعبالعو/ورلزا هج
 قلل الكر يسخر تك تعز زولك ع يلا رهإر بعإاو عيكر شما كح
 دو يومر يرن ل باخرب برللاعو جاو ديلا هلا زسسال زنا الرس غرم

 رسب كملاع البحر غتب طبل [لبجوم عمو إل اوي جابلغو رفاه ظ
 ديو باير دضتفضرذاب وغلا خا طا غاموع كلج رز[ يولي اوعي ١

 دهم يرضيداولا يرحم نسم ترس لنإو تالا جا ح بالك تور لع عج
 هيل ةدوز لءادزار/ و عموم تعوم بكل شو 6 هربا عضوا يطول ونعم ا

 2 لاغريز كار غنم نبت الغ عرس مهين دو مغادرة عؤوراع عمنا
 ميسو تضفلفر فغير نع عينا وسو طر زا هنو موو م ؤتعلعأ ظ

 ”ةالكاإ[ررب ءلكلرمم امر عطغر يووم ادهن ظارتع طالبا ٠7
 تلرزاداافو اغا خم 6م هولا عة دعت عيب ل ةراسخلل 3

 هورعافو هالشي ريالغرم جول معمر شفا سسوو ميِد عيم/ر اخر ير 0
 هدض/لاع اجلب متلو لاف و يراها غزاع قرا رعت/ه اسال

6. 

 اكلربقلا مش 7 انه ىف

 7 اه 92 . ادب
 31 . - هنلقع
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 بحاضإء اضاف عضو رفناوع رعب رع ضع شعل جاع رطل وضو ع لوعسلا

 رات اوبربعب ند رزوم ظلك شار هلا خو طفالر عرس: ظغل اهو ير ع
 ١ كبور ها لمجال غوغل عوض و عوج ايتو الر عطرك هرئلع ال
 ةابووز مزارع كؤكر رمل ملغ لعن هلعو عضول ار شال غل عرج ف وزي

 زن رض خئاراوو حزنت عيبرقنل/ اطصمجوو زم لا ارت ىنعو مامن شما
 روننالهو ربل كسار ةنكوشل/ معان نإ هل رويترز
 ماكس وعما ع غإ] ابغا ىهعاوميإو مكوه اس ء اوما مرو للك تيرم
 وعلا اعبلإ/ م ااه / رم هيرب مه زل اراه الع ضن «ةرضماراليفلابو
 (نانزرعركم م يشلارسو لص/عفولا بلاغ ملا /ةورم نال يسارع
 رد ساؤب ارتد لاقن زنك ا صل/ربغ ع رن ل يكتم تس عيت قاع عاج
 و رصف وفهم[ تسوس كفرات زجر / نة حاعل نيو ريش كغ

 طاع باعموب كيستوعل وصول كيلا ريل عروب نع اب لامأإ كضم ع
 ١ زنتوررمباعشلا شو رضع الفورم, قتيرسؤ/ لشاب هضم

 ناسك ريزورت ريزوغ اد /مطعزريرزرزراطول ع صمم رع
 ربفنوي فم ظفلر رزان مرعنجوصو هو هغم دا ثا رتزم عرشك زم كو
 9, روكم دهر راعرنباهلرلا+ رص لالرف كان حاحاؤ وغفل
 وكبر رع ميوعم]/ وللا للا جوع مرات لرأجم وشن علال رس ع فرم

 و عضو مال ريزو ل ضود غيع لإ الوم متلك زئا كي / ل غيوع ئ
 و عضو كن وادرعابنوعامو[سيرعاعوللا لال ع موفهكس ىف عراك بلا
 ترا يلب لفضإ بخل نال هر كون( اعنف وو | ززنغيفع ل
 . .لزهو نه لل يتحرر غو ريوعغم كلام عم اشي يبرر[ وقتما مم
 وهو رداع عجول ع امر شتت وكي مهعو رع م نال لإ خطا رمال جوبر ومولورتازو علا فلا ةرف رو رت واايفض حرك هر لبرج
 ةزوي هلا عزا دج عباشت/رفعلا لليرع ركن رفع فكل نإ ليس

 1 مم 2 #ْ :



 للطإل) هاف ارايزو يحير سو ل لور صن يضر سيان ء عه اي نفع ب
 لرتابرجةحعسريايلس م لئن كيرلا مار سنو إو كلو نع ٠
 مو دف لاضص/لو هاتر ةزاراسبل /7تبار يلع قالو هو اج طز دهلو رش
 ولاهم ك /يلع عضو رياهينضا ى ينل عطى / رش رضع / خور شن رع

 لت اراور سعف اولكر برغل قم طرب //را بجي كلارزو ل تراه ود عض
 ترراغياضعلا للادج ءلشلارص ءىوس لعق طنلا/ لعروس لش شو لإ

 : ردو عيونا عرفي ميار نحر رغوو ل تحرر يسد راو ديو هلأ ك2
 : لموسن للا طع 3 ل لس ءلصو مغ م رنلمع] د أ ارز عض

 ىنسنال/ شمال سلا غق/مسزنف هاا هؤلاء اوك هع | عا
 0 1 موسمل مال نإ مع/ طر قو 7

 ةردوجوا ع رازؤس جرم عياض رع واعلن وتناول ف ا رار
 مرد ترفل وشاكر و عير تم وري عارم وار شالو غل ويعم ٠7

 عسل رغا تس الا لن يوك رع عشه وربرح ورفع ا اة شضوب
 . ١ وصولا هير ضإور قلرنعب ان حرصنا سسشنل ءاهزو ربوع عز وفو ألا

 ١ لمفو مبا ةيرريزرعس ]بح هيوزكزاريت غرف ةزيربكا ا

 بلف الموف ب و مو هود 7

 رئاارن يزكي ومولفاذ/ الار لورد عوير لسجل و شاع
 طر لرماراارصرلا فتلة ءالاإراسل رض علو دال زاوع زا حير زنق ع لو عر ظ

 رباع طلع عار ر كلا ل كا تلال ضر هل عت زي زتيصم 7
 ذهل راكم زا وااعفم هوجو شل اررمضو بخ مكون هيزللإ كال عزا
 زيود هزالاو زفر رعت ل1 كلذ زستتاإ هع /ت[نز/ ماه طيس شنهو

 تل رلست لم هعباشلا []سّصإو ىقرإرغ لطرد لو مزال لكلا خول
 2مل غوص و زعالرزغلطم ملأ »عن ليف ةاماطسصت زعم وجعل زوج
 ةلالمداخفاوس ملوي وعن /ههنعرتخم لزاما ناتو اياسصملو
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 مقل

 2. سير

 7 ده هي م

 د كارت علق فو وزار /ير سما مافن لكان م العرايس لوزا
 ور مرنغ هنت ]عاصم لتي يزنو لع اس ختان ل عزو 00 : / : 000 اه ف تبت ردن هير زا عياض للغالين فرك علا
 ليو مزرضوومن حظر صد لزهر يعن ورم ميل يون
 ليش, زر امو هذع حن باصومورخان نالت وزال النو ا زياصت ارش
 صخر ميهننابجيال نال ومر تملا هاريس كسارزعع/ ةلس# ارو
 درعا ارتب لردع يمزج ناطر يراك
 زيرجال ا دشإ هيد ير زا زامل روزا /و صر مولا اقل عرنعملا
 لل عسل والخ ءرصارو تارا صا خس عصرا لبو رم وكمل
 نامت اعلل ينبت عيا ووريرجو ل يتسم تحرس عش وتر شيام
 ةكبنر داع /ورصونءزو لسن كوضانإ سرا سنبع خلا رن ارو رربع
 دلال نورها عانوا نإ رنصومو ا
 وا هلو, ىيبلا زال د ذم كرا بع[ تتح
 هيلضيزيوابب كو زالا ةللرزاعرعدلا وره
 0 ا الاوصنةل ورنا رع غنا هاون جيم ناعيا منال عر عسا شلال
 اهئرزو بيزنااو تع سنار عزا فم رسم هلا وو لسا نس لك مزار عنصر مو
 ىب هع ووزن ناو هيل فسم و وثزا لنا ارش ع شمالا
 هاو ضاظو ضر ردك رعس نر تعإ/مانطربلعرن تع / لو كح و ليفع / ملمع
 لسا كر: ل مولر غرر ع وصب ىو هن زا 0ج زرنا ة لجل هينا نزح
 رنج يم 108 ا ماو ناوننلاعراوعرل د

 مر سبغ غو رشم ياوسمد تارت | وشم ئاوبا/و/ روق
 درك سر يلوح بضم م فر
 بيننا ل اندر عفاش ئلووز طك, وتم رخال هناك عيت الي عهقري شن
 . ىتليوفنر ناب رو الؤ عننا وكلزلب وما رو سس نعوم تفر

4 

 ١ ىعؤتسا هله رم :



 رع / هرم جل ويركب هوب رس

 ىو خاج حفل عارم اطوال وج رتل / مزيل ل
 ةلبفم قضت وعر اهنعوياو رع ليج وانما فاك "

 2 ةراخقل اوكا هوم ديم عذع لامع تأ وأو ناسا

 7 فا كورس رم كرز غ واع هلض زنربهتر عروش طن ون بيز

 م, 2١ هرهنسور لش يلع كونو موك :ا هنم بلم اهب وثا ل نيعير موعود رع

 هب دوم وف يهيم 20 يي 01

 270 وهم وقول صراع 4 لإ

 وكلن دورت عزل يهم هزال ثيم جيزص اعف يس لإ شروع
 زغرب ريق و 0 0 هم

 ريزونو أباد ة لأ ملاوي 2 دمع د ل 4
 فبل ة يرعب ة صرع لل مرا زكا ووك دو موفر بشامبو سيياوص )ردا

 رز رمق درطو رطبا قعر عب عبرتا 2 ١ء

 ورياموثا/ لل مجرم ومس رخو سلو 9-
 0 ر عسل 7 عريولغوز,ظتحلا عامر نك ورب ظ

 نود ا ع 7 الاول ل للرن ربعه البدل راطن تنل 2

 ىدومإب ماا 20 وهل ع ع حوش ث رعي ظ

 رجا, بيعغ هرب ارح بنوم اببكو لبرم ا

 هول و اق مهن شتم الوب ينو كام
 لهم علت عزنا وز 4 الل ولاا ل ركواللا

 ظ 0 و ا عفيسلا عون 7

 ا مووجبا 0 ةودلاولا قل 1 هوسك ظ
 2 لارسفب سبر نطلع بلا اووزلاروشكر زلنا وصوم ١

 دم نال 0 رضوا و باع -

 ظ

3 - . 

 ديتحبلا تكبيسستةة دن ل نسييشمفتس



 7 1 هر عجل عض تل ميريل هال خال سطور وللا 0
 7 : ضغط رسال وهل لع ١
 ' دك باغل] هاوسك نم اوررغياب اصلاح مزال الع ككرتقب اليسع عرس شراوست ٠١

 ..,ردااو رو صتاكقرفإر تم علب ريم يضخس طع عروس عز /
 هرسإو دل زارنا اعلا جرضاك طم كلر حانخر ليزر وول عمرعصل
 ةطمولا حيت ترن عه ءوزكر صن كرر ص هز اعل صنم
000 
 م جيورصلا عابر رض اهورمنلا ورع

 1 دعاهم ووصن و وزلسا  هتسوزإ مزال كدا
 مرزاك عال يي 1 ار وصقريززلارش هي ةليسلا
 لاوشإ/ ردع هاوعا رسل( ربك منوع سوو ط اروع زنا لن
 وسو عائ يعفاوع جان راكم عاوع جاين ايرعنال مدن هما جلس لشرب
 شاطم كلاود عيجط المش هزل رع نس ماكوخ نأ ةدر ا عضال
 ١ 0 كوع كل هلوضا اش
 ٠ و طداقللو عاما كروم كلوب اوس عوق ةايؤل ة وى عئاإبونللو

 هما شإو وباسل هاء ش لإ نإ و  ل زحل م2 ميكر يري ز رام وربح 3 نك و
 ربو هون1بع/ع ابوي صرع هنو رز ريطاكلفأب فز ورك
 عاوربرورو سعب كمر لم, ازور ! ا كن عرزولا رم لي اصن ع
 يزعل ام انصر ذو زج او طمس 1 ماس إل كر /عنيضو ورعد
 1 ةلبفلا و همام لل روىره]و عت عيبجت لماء ات [مرتتت | هحوب طيزك
 0١ ٠ ضنا ولك وئماع له رو يع م طصي هزل نإ فض دج

1 

 خللا
0 : 9 

 و يح 2

 رب سس تيبس سة تح
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 . لبي لاقت زلوم ع ع / كوكتال عر يرق (عاربعا
 بالا وضاع اول تيه نة لضي/ اضل رولا 07

 ىدعراتب اح خرشع ع دخوز/ رو اك/ردأو سلو رلكور له جار ورعان ذ *
 ميوعب نعال ايو وولعم كلا اسست ىف كي اهئ خيار ص لطزإوز كلب يمر
 يلمع رز ةرراشمإ كلل, زو نجر دلك ي/ يضر وليف ل عع رو ف يور
 لوصغإر/ وه عابفنسما راع / عرش عرلونو ةئزتودو ل غم مال ربل
 ظ .. مهله سو خروع ب ميو ننام نعز زم طخ أع لعن رابغ ىو ونت

 ز - يعير ينمالاب هوني لس ئريع عزعمو يلع ةلا رد ييير اضرب ميا رلود
 : عيربتمل اب سقم وغلا رجوع ال نإ]ماارورصتنموغل عضو ءزجمل هاو
 درنمعضولر يلع وير رت زج ماو مر معا إلخ «عوختو واسف
 هولا هيرست من مرايه / اف يلع وم وغأ ع وتوم يلم اك ررلو غيور راعبتا
 2 0 باور بكار

 ه ةغضو ]يو لإ طن رح وأ بجرم( شت ضو ابو اعبوخر /(لاسع
 ةهازركو ترم جئبوخم مسن طولك ك مو طنز زن لعن وف رة عمو
 كرب اهيغش نلسخه لخلل رو جاور شغلا ع دز إرث زعالع النص لع راض
 و لن جورور ليسن/ مورس / لوط( عر انو دا هرإ يفت / :عيسو سمك

 دوساود روت ى كر لموشما و جرتش ملا نجت إير شإو عك رطل ع وبصللا
 ضيتبلا رادورص نسال إ نمار مه لاامب كيراويرلعبم زءالسل كراع
 دلوني هن نلس كر زق ماع اعتب زن نام /عااع 1ع نق ل لوملا»
 :موخا/(فلسسنف درر واضع رتو 10و عضووأ ارب ب هن لرد جدل
 هض داش يرق رنا عنو ء رود يس للك موب ] ضب البلل
 مااا زهرم ره |: لإ م فلا مصل, لعع علاج شمن وول كر لنقل
 صل موصفم رز ه/ئبضإو زن رالرس اللجام نا جوع مئات / عال
 وفغصلام ون ءوتشا آم كعربإا م كنار زر عرس ع حاشا وط لكذا
 د عمجتلبوسو هانا د/رضع خلا ةاسل رز لوغراش وعر تعياافرا ادم
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 . .ك4ةظورم عب رياوغ اوف و صغل ه اجو نله ضاكوعوفلا
 هناا ؤابجوما خلدا عقلي وزكك يوم عقم [مهصلا ءوكلن زف هل هال /يوك
 ١ يوكو ظرعللا رم داومو ل فينح وكب مهلا هالو ديل عال بترم وشو ها
 تلدبسإ مي روتترو د ا مرجع داولاج 2ع رك كفل ع يوشك ومر +
 ينو /امااادو هر انباع /ل درع تع دقت هو ولع رن دلما ير عنا
 زو جريب وص كمزو ردا اور, لتع امص زو كطو زفت موك يم
 رراونج زف هاضرثررامإر لوف ني زجر طعطوبسصو هل غض هلوزجو سيو نإ

 هوكر ذل جبد لمنور ادعو كونو روكذل/ لربع يول ةةرل تشن
 .. خطار حاهياورز زكام تلد ع اضع اعل وف ءريزك قصخمتل/ءاأ» مليك
 و زيوكنابر غلا ره عامزرد/ راع ملاررتعوعت عرس 6: مران حان
 ارب ررهزورتحر راند ن/عافن ءزجوععرجا» مت اديس صن تام ع زج تح
  ىنعبلا ع جوعل/ لرد و لكك هز تفر سو زن دم رح رت وعر كك ئتيو
 رعينوله دبع مرر جمر عرج اي ملؤفر لص ور ئلاوعريمجتنو كير نع كلا
 وسو كدر م وشرع كدا بزر ملئ س لم زيبا لدا دلت افلح قر لق
 ٠ تل لنوع سناء وعؤررضإب موكا تنزيل زم
 بازل عبد مم بنزل انو .ةيإر زر لس امورك بت عرب دل ]رع لم ديزل درسا
 هز عزف زحو مزاج عجز نجم تأ رجم يعير مب ناؤو جعلت هك
 روبن هللكش /راومعو عمل عمك علو عما للم معن محتسإ يأ نرسل وك دلوع
 . دوم لع /سارادو ا ةاهىنمو ثا لضر يريزخ ذب دينا تنم والخ
 . ه/لزرجهلخريو رعيح ار ستع رس طن وجر موب عصرنا ملم شاي رد فرز /ك
 . سلفنا ةعوفتمالير لامن اع خاف صار هز )ا هعو عش دا« جعر سمو
 ءوالع/] نس ريلع لتمر امضي لييوصفمروتند ةئوصفس الع رزه وضمل
 يلع ةلايو هامهججمل عنتر عرعر م كرب مفعل /ىهي/ هير يدم بلل ميم
 طير فنعر دبوس يلا ميرا ظلدو بولت و ومس مرا عىل و ع جر غلا
 ععّررتقضع تا ت هلت هم اةوحومل ل عبارات لجو اضل الغ افزع رع

/ || 
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 هزار كارم عيصزغ طوع زا جسرا الهو مودل كمن ١
 زيد ع هل رايوبعم عض الرين اسفرت سلو ىوناكشاو عش كاينشي) ع نخيل

 :لاالطف بنر هيعمل تن إس وطن / بنص عويض مول
 /البزغملا جوع ذل زلم وسن ]م زوكا الي كو علا هوك يبن أوز يرو
 ل لفل بر لو اناقاجزنإو هسضديةلع إب لام لاب رق 6ك

 اي 007 الم ]
 اوجاع رب جرلرام اههلرو ايلعبك نغم وجي عر جمالم 2ك
 ةزرجرع برب جملا عهد صالسخح مزمز هع لع خك /نناوبخ عنب زيف لل
 «ةداعيردد خماس اهلل هراسم# لع علا | نجر دلي ةتعفم هلال كلن
 لوو سللماهخللسملء اعز الع كسإلوسورصلاه وصمت لشن
 لورا زسمتإو غابت ى بصر م عتكسالرسع /وريصإلخ وصال لع جوع
 ردت[ زج مل سالمه / ل مشز يغدو هشس زا ريو ابي م هيض ةعم
 . يعول وجدو جملك و ءزعرناووزصمت عولكج صادر جالو
 وسوف الام ]نس رنعمي م/م روكتف جرالي يئن وع تع رمش
 اغار عي ج شلات اةج زل إم ارنا فهرس / لم باير ع متوقعا
 .ز بورطرإو نرقن زلشآ/ديضفلا وكلم + نإ ءرطربجودورومن عرب عقشوع
 رع عوفوتن ب روش اس تم اء حلل رع وجو ور جرس وزلب/6/عيوضوت
 ٠ كروم ا فنعز/ سس وش/ وقوع م تعضع ل هيلع | رك ما وطء لعععسب
 وعسل ريعبإم رجود نيام ع ا تفيفع ويقزع ترن / كارب حوش ازرع
 د نإ هون. ل درا مولعاما تلف كمزمرم عضل خصم العرض اور ل خوزومب
 لع ءازياوسئلنملاواكيتح ]إو لمن وم يجرم نرفع علا عع ء راسم
 يرحم لمين جلاد هجل اضرب نر لءاصقنوم هلدع
 درو مرعب يع وطعن وش كنج متباذ/ ا رعم ديس م عند[ عارغل الرا
 رمي محاميد كر لنيل جقنللا هر اشعو كو ميو جعورومضم اوس ]رع الل كال ع ضوغعلا

 3 وي 8 1 2

 عي كا



 + ويزين دوج ضير اورير ادن ةإررز عع غمر م عزيريز لكن لين مز رابع 1 /و بلمس وجواب لن وسور كوس يوه خ ارح ييعورص
 مرد|عرعداو ودعم زجوع <: ليس علا ورا كفف نوجا ا لس | زعدتلم ظ

 وم برو رخال م وزحامرصيإ شنو هلتناتط | يعم جعفلا وكلا طم برا كورن لل مريوخ تير ونال ث رجعت ورمل لين ظ
 تو لوزج وعلا سا يونم ها كلل ورع /رار مهد يروج زنك,

 رضينا ع ومب عسا تم «[ضمال كارو 0,1000919 ظ
 ..انلالنإر بلضووك إس دو موثإب مدار ررقن بع لسع ن إيقاع
 ارورمالع مرعنالب «ل عماري عاش ساو عدس رع ارس دوه عرش رع لسعر بإ هونج مويس قوش تمول رشم سر لتعز ع

 "يووم تعنت فاو لرسم جم ءرغال كا فت عوزكو تح خيول هه ع ْ ادرخار وعلو ةكدملا »جومانا لس لوس نو عري كال وع جاد أ
 لل ارلع جعل نم هنن عر جنا للحته ريو عمو باعإع ظ
 2غ ننام اريوارعإر هلو خام رس نكاتنجما وم دج رعبصو تس لونه ىف ا الجار رع م فمورعلاورزنموع «ليض نو عرش اا تعيولا عب اوبت طموح راج وهن ْ

ْ 

2 

 :دبز هور ماغ مرام عرس ضرر يسرع معنا ا ضيصخت بجو غإ
 | 0203 لس كلاي روعته وب يلع رت رد ءاسإا ع اه موعوو تيد رع يدعم
 0 ١ نخل ملااش مارب نعرسناورز و ظكيع وكمل دنا( ضا إو رسول

 ١ زييران وس مش غناب برا عاودإب ل مراهم من فو للا منع لطو سوو جرو '
 , ٠ الوجيز هاوج/ابوسو وسر ثالاودعتضفلإر تسع وماي و مل مول لوركا ْ
00001 
 ظ هلام يفلان صل لنا يع تكسزز سح سرا جرعمزجمزلع ظ

 وع

! 
 ٠

 «قزوونناو تول را همصل/ نمل يزف مايو موده يلع زال ع اظتمل
 كتان لوبي نسناوسل دعوه رابط لبطلا ن ييخات فارس بحبك زغال اس : كانربعتندلوف موغكب + ليانرقكؤ سا مالكم[ «فلاعلز كا نرش 2232727007077



 كو رلطو هنن لمعمل يدع وشف علل ونثز ماع لصإ] تاو علا شيلا نشا ثيا «
 عب متليورك ار امج و ستنعو كاغرتسم عروب موتا لرعر نش ءوطعزا متم
 ةمور مفاتن زل مقتزررتا لقج تسييلق فر ناو ىو د هسه هه

 مدووع ور تلاع زج لبرلاب نونا / رجع هدفا عندو جيتي سةر رعي
 هروفمو ادعم زج الفوط زا مرنم وفي ولع «عرج| رهو جنم هج رون
 جوعا ةبجيلردلم هدا عوام «ءر جارد ام عدلا رلغو عزا ثمر اجر/ هلع ل

 هلم ميغ وهلإو «لوكإو ل نسر ءلنتم عج رع عنج اجرام نبأ كنتم
 ةرورهش/ وذل ضو في رمإل تراه لو عر غال غاب حش لان وق ورع
 اس يعم ىقك اواو رف زار اقنع جوع زج هلو

 :ةلللنا عدرعفب المعيار ور ناهي م زعتي و عرغاارملل زيي ايفل را عون
 ريل ابو هلش ارش وع ء انما خام رنع كارا سفن ريغ: امر تسرع
 رستم لع ورع ةهيع وج ب/ عطا م يلط سرور متم نع فن هم ليعااأهنع
 لوو عوز الاكمر تو اعتمر مش لم حش عع الرإار شغال ا يرزيع سيينا مإو در بعون ميثكع عوج ةانقم جم كح[ اج سيت

 ضو وتنا ذر وعام عياشإا يوع اسر نبال لو ظغلا ورز يب هت نإيإ ٠
 عمات مث عا ءل هي لعق جهت «تنيرب / تذل لكيلا يكل لال وشي
 نا عتحإيروفئرو رس ر يصف ا دنلا ليقول مرج ملاذ لطن عج رفد متر
 ةزيزلاووتكنف لكننا عيسي اشر ين هاو ره فار مش كيريغ ديلا و ارششل
 قير رعاك عب ذا عك جزم دلع له ة لو سعب ا, كنتو /د]و اند عيوللا
 لاك لغم زج مب عري كلضعلا 2 عال هر وع جربو كفر فاو عت
 هاكب ضل لبعح عياش بو قالوا قي طك رج 2 فرن عر|وبلم 6 جزع رتل
 اسر نفوس عمار مك بلو 2 /) تكعن |يزو لأب عراك زار اسر حجم
 كيعضملا/ى للا ةورورسإ م علا ظلك لار بم وكسر هلكت لكنا لع ووك
 عفولارمن مي عملشإ وعر ماسما ب عكزنلاو ةرول اب هصوي فلل

 ض0( لااا ااا اا ذآ م
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 عزو يبن شؤم نال مست اعراتكاو جو ئ/ و < جرئ أل عسا اص ط رك كح
 ١ لاواوصفلا عسفنزر نطو صن ص اير م سال استر يقتل هع ادعو جلا
 درتي الكرز هنجرم ةيلعت زو مشو وزال وع لسه مك ل/ اوس ون مر
 .. جاهين لح ار عو عاق مززبغا لسلة لا رم هوزناع هلع رجع اورو
 اينما سنن رص ملص بيست زوجت لاو ره ملمس مق غنا دوام عرس روم
 ضو رمغ وه دلاء/ رصد ايربغنا كانه حلوم كلاش حاصر
 ةايقلاءاعمخ لير مس امنا ايرير األ ؤسنه خر, 4غ ترايرستسلل و ىيف تلوم
 نو بيراك جزع بزخو جزل عزرعت ع اؤرت هيدلعم كارصغلاو «ز/عسإ ف
 . طي وساق عرعاو روعه شم جوعان يطغ يخول كي/ هن
 د ىسيموع: نااار يرصغ إد ارع دملغوبو دريل عع رجتجو كتوم
 هلستازاع نزله ريع غلاروو رب لإ شال اجه جير قى كانا نومبل
 . نداوزهإع :لارلارصو رسم مر مرج العلسنمو < وير تا عض غش ماكس رك
 ربطفنامرح عاش ءزجلع دهرا ثم رع قللادوكب قحوغلا كلر شغلى يعي
 / رصفا ب مُهشحمب لجش عع عنك مومو ربعرأت معم/و وعفا ل
 قفز كر نوح طه رح عيلخ/ وصال اهم اموهعم جك لنإأو هاوي كيلب
 . و ريا ةعللإوع بيرلاروكئ/رعه اجسنابركغزاوزل/ وق ان/ عررسر يناس
 202000 5ارقرل/ءلوف رمل جو دمل صفعم ءلكتم عازل عع و زيف وعر ذع م دلعي
 ُ هيعزذم ينمو ىلا /عويص عه يدرخز اخر هيناعم ف اصعلإو «ارهس إن
 أل 0 2 رقن كاز ح زم جكرلله صو هب طهرخ دياز جال رقفر هم لرب
 : لم بتوموعو وجيل ءاعم ضر طر اكل | هرصقب/ نو لاعشى/ الرخا
 | 20 15 ميمون داء اوسا]لكو ءارلار يبق ورلكا »ل عكر ه لب هموت
 ' . ١ طملوصلاودفلك فل] هررث/رث صو علطبع دلال ضعفنا وويرحا
 ١ ١١ ىع لاش واننا وقنا اغرق ونوع اكج بترلإو عش املا
 22 ١ صق,اناع ولا ع يزوناداكاب عون ياررلا هومعل امرئيجلل عملا ع مالك <
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 ,يذن) بطوع اشرد اقل لززلاوع هول دوغلو إم ايزل
 0 ل ولاا /ةلئو ذل ار ضدعإو<
 مب تقابل هيجل 1ع الور عما]ب كارلا[ تا 1107000
 ةقفطم /ن/ل يلعن ؤس ع تور درو يضلل وعر راغون زوو ءزدرو ومع مم

 .ةراهإ راو عماره بسام وشهو نار هيب مص هرقل
 . كنب ضجر فر اه 00000 غفل إوزماك]
 هج راب ساو مهما سوما كاوا عار
 عفتنإار هبا هع ويرفع إل 7 الع عاب قرلونج
 “  نياهلاو غل كريستال ابك يوك نام توبحز لَ ولة ثا
 بمب وزشمرسم موب تهت زاد م ذنللو ز م كلا كرار و

 6 هوو ياض لا رتعل لبس فيي بكز علو ه]واراو طي |تيارصيوو هب عنوان

 رانا غزضل زوز تن ماطسا ضل قولولي نار مضلل
 ظ 0 ادسننإ ىهنتن/ ناعم إو وس ذئووضظنارلا

 هاف وزج .نمدنل/ و عفا نجا ازال باطم إو غم جيع ٠
 2 كلا يوررجوم 44 تال لاا و
 لم يوه خان مد جول ننس وا نقر زرعنا رععأ/ ان 0/َءأم
 مالو رسقنلا والعمر ع دووعل] ب ياكل مزال وخال او ربقت تب
 ا 007
 7121 2 تس زرنا عزتي و فن وعلل كارل جوف ارا انس 1 4
 فنا عبر تالق زنا ولعت رو صا 111011
 0 دنا نبع ]علا جاع الرب 2 مقئأام 0

 لن /وخمو لق وما هولا 2 0-0 زلخا وعملا ع جوع مالا زي هجم هرز/ر كل عدم زص
 هبا 2 7 "بيرل يمي

 . وج روي يسب بيوم سي بس 7 0

8 



  0١ذمه تل عنوجونا موت ةلازيا وع لو يتضال يجري زيلعزيالسل < سس .
 مسبار بوح تتالع جوار رعوبت للملا للشغل و[ همم عع م

 راسي سما عا كلذل تدعم لتسلم يضلل عار ' ه/ز ور علم اميرحو لب ط هولا برغل اعرابعام/رد/ر جن انانلك/ةرازلا ظ الور ترام عو نال عقل نونو امر عر ةالارعوف اور هيما. .٠
 رعي, وو شلوس مبلجج لن 14و دورات عوومتلا / كرا ناك 1

 مه/اهمائ انوا مضي هجل/دينا حررت غرس هالشي
 كرا زبن يرسل سقت اذو يووور/ رز طإب هك رعي وو عسل ظ
 هاكاي صنع م لادنب مزماكن واكل رار ستحووك رجب يتدبم هللا 0202008
 قراره دررنتا تيب رم وينارعنل عينا عند اا عيت >1 ١

 طار صلا لعد تيتا اضم فلس زن هريكزل ا ءالقوع عنود 0
 عارربعر اذا وللا هال شإ وم جم غل طر فو هصلل موت ا
 . رثنلاوعلضإ/ءاتولردس يم انو معن موفر عوف وعلا 0
 زها اك 4و شاب الر طع كشر هلا ريو هع 8 عنب عادات خال ملفا عنمإ شرع بول مهن وشي مهن 0

 رع عارن خش لوا برد/ وامل ئخ/لكعوم تعم هيعاسإر جرم 0
 / ذا رز اكو هروليلو حرز لم/و قع اك عجم يخنو رد عز حديد للا 0 ليارعترلراعيلاو خطين وصي زضتلا ماش جاع زجيزو هلق 7200227272777

 هن طولا صر موال ههضولا لو عزم: عوزرما جيلا ْ
 ظ ل ااا ا

 مربع صلاطع ملم ره اوعو عكر هلع هنا ورمل ت7
 اههبكرتو ذاب إل ريل م هصغم رع متوصيو زيا وعرت داع رب له عر ”ظفمزلاحاعاخم جرعاع جتنا ليل كلع واو كنزا فرعا

14 
 ش
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2 
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0 31 
٠ 

 ووتش طفادص هضم وطتولصل عارم وولارمستع 2232320 0٠



 1 عيد ةدعاخ ارانب عك لب ةرا ضمن عرج ةزيغ وبل عوامل انواع 7
 ظ لم عاب حرص يجوع زائارلا ام كرجا مهن/ هل 6/ء وع زاأرأل 0

 رراو صناع موردإ4 عيت لك/ روس اهو اهب إي ميرا فال
 رعلاكرغل نت راقر فب هرب[ عجم مئات | يصرع
 . - :ل/لبع عز اضربول لس كب خلاوم الكومبو
 الهو هر دونر كل تنل صورا | عفن
 .لروعيرإ عمختو صقل عبط و كو قرح ار منو يارو نسم لورق ناو
 ارم ياسللا ور يغب رار دلع وف و داع كس شا ل زج ع
 راضي فوع عرش ربعي دورا اقلسسف نأ كل شله
 مير كاب هوب غر بو وداعا عصيوللا إب ايو 2
 ءورغر رز قرة ابلارزلع هنوض زو وش عيينلا يوه إو
 همك يمال ادفرتازاعرتن دهام رابعا يمض رمل
 . لعا هطول تلا 20 روز قلل
 لكشا بورا فمر 05 عرج/ روك تاه ه]ةغوصلإب عفا
 مبا ذرب لطم بيرلرع درو روحو لص رااهرج/ يجو رم
 هريمرش اهننإنزورشإو ورضاه عوز نار 0 وصلا
 مدعم ورز دلشع وقى عةمنزا يعلن 6و 3
 110110000 ب 75 وار غال
 ف )وم ىبضنل هب ركل هيلع زبسألو زعل لع اوراق
 عرفإر يما معوكي ع اومن محور اوشم تيل كير طوس
 دلمروكيبةنرس وة وعوض نو (هرراسلا قل اع يورك زرق كلم

 كرب د لن لسا لاكش 1/ 011 لاو عبي كقمرتال وص ع صرإب ” “
 ل لرعلر حغس وشراء مش جاك لريز اوس بورا هلع
 0 2576 بيكر زى عضتان/ عاركشا الر ها/
 هجوم صنم فصل البت يطيع
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 ءزغا ولسا هلسف ور عرس يسون /// ترن عرح رن جنون ديريرد وعم ةلاللا دور شوج اعمار يزوج وعر سس الملا رهز لرب زجننلب قل ارح دونرد ايان اسف ىزإق جوع اين ش ع رصللا
 زنوج المخا ولا عوبعز زال ب لمع علام عامظ/ رع مرسم ههيروغر نوب ناوبوبززغر علام كدحف رهن
 ١ طررركا قر زمر دعت اول ميرنا وكن ارب عب رع سا ضع رع
 لا بمعإ تح ءرنالرزا ا حت لحمل نير وستسو هرج ونكمل . خرج تزوس بردا للطرد كاؤسا واغسل[ طولي لن زن بس ١ بضررورماداوطنا عراه وس فهسعر نزلا زير / وشو رول وو
 تالا وز س ناو وعم تكيسو د اع تتوج ذل دارا ردع نر وصلب ةنككر و ناي اهحو لج الي كوس ل بتنع ب كيل ويف عرفا
 ضر اغلا ترو د ضو علوت ل جملا غم تراي ام نإ ع طريب عر /اامزو
 .زكئنإب /ئيشم هصود الع ليو مسمن ةيوخم غلو لف جوف ادار مومت عرسال رها اكردع بر يدش جدغم توك رول منبيضو/ رشف وصحي
 ره ل تزيدادر لما لص كير [تينرلم حاصل ]نإ هنود
 و هداه وم نجر مر شنلاى لكم اخ ع زج اع «ءزح قلل اصف ولاول
 .٠ هرللامئضو مرض /هلاوزدنز زرع لاول م ن/وخ غل ا ووناز و ع ا /ربفلا
 لو منح كولا عارض إزئزعجلل| ونس عررعت رزمة لرتو جوتشي ريخراب القرة منج اعدللا نإ هوه ثا علل يشل عرعت ع لوو ص1 رغاضو علا ةضروكرن عوألارباه قنا ا رت شموعو هل و قربك يعز رن هوك زارا اقم
 "لو ورشلا اغلا كيلا هنصلارببقت زرع شل اري وحم دس
 قا جامسذم لشكل و كزهاو رينلعم © دفئ رهو ابل مشمول براز لد ووو مرار بتعلل م ركن هوكي عززت قاتل لينابوبخر تلا ور وجم حتي دنا يمد ورراوعت ليت ورش تعا ب انوا رم ضجر طر ع رصو انت ل هرب له عرإ نوم كرم جرن



 طن

 يوم زر خالقي ناز يكش وشم نافع بسر
 و نح ىرععل دعو سسكس و هرفلرش// تاكد[ قنا محو هت

  ىفملف عام شعل ع نإ م هرلز طيس عين راع عإإو نيستا نود

 هاو [ررانش ار عم عماش دج ربييغم لهتشر هوا طرت اللد ل زر
 اصور ينخر تراك اعراب وكن ورا و د/راعإو هرابغتو|ةينزاعلكوإر

 كلا 1 ناار نام مَ 07 قو لاذ تجي ين اوم توزر ببتعلا :

 ورضع هلع ييحفو ويم سينا هنا رلغوو طع كندر هتنمو
 رتب دلو: مضت هلك جابو عا عانس اًضلَء معا ررغ
 0 وا سر اكمل تاس

 1 واع لك ورصد 1و خب ونورا غ ا ظ
 ظ ديا 477 نا ضي هاجإ ترمرعلا ةنلاصلروينيرم
 قييرزكب هو و ارفلا يده هاللون هن حركرسلإو 0 51

 انور طبل 1 معن رم اهلس برا زيه ول ملغ ءماوفلرم
 2 ةزورذكلل ءائإب 1 الر عنه كفا عىرلاعغرم الم اناث هرمنا
 ”اوخرب ع رمل جوار حغ/ بفركرلل واول وول اولا دوم
 نهرو عوق دارا ء دسار كل ر/رعاس ةزرم ا قسا
 :دلوغ مماطئببح وأم رعو عن راه عاش يهمس هلبروكمل زوم
 ديرما رع امج عب اسر رو دن وراس
 مومولإ لن زا سود ردك ماع جيم /اوسالبألا دعم اعراو
 زعم وعساو عوض ولا يو نس موتر هاكأم رك وكسر هاهوالعل
 ومعالم هزاع ورإ ءاؤشت/لي رهو لإ لفل نام ع

 زمانا ظيرصا ع رسل لااكو قور 2

 الغنم /ةيئوديو أخ كر 111111 يلا لة عل ١
 وقلق 7 0107 وويصع للرم الع دوس رهو ربت لسا

 ع رم 57 ه/ ومرتب هزار يبغا م أع َ هدو اوم خااسوو هوز صامل
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 ,< اهنا دل يجو حوش ءالرلوغقوتا لاا دلير نم/ يرض ماكاو همصب ير | 1

 ...٠ لوس وملرمو (نللسحف رب هر ينجب لم وانو رلم/ هلل طجا وم لامس
 ٠ ةلوضا هزل وزميل «ئئاء مصل /لاس نلف نلت ,منلوجو ملا
 دعو لغم كيلا عرمرم ورخام لسور غلا عوض عقودا باو وبزو
 هيعووهد لاوس عراب ورابع ع ورغإ شح غشولكو عابعإ/ قالثعاإب كارز
 ةلب ومها ؤابع معو لات | ذب عه فم وّسإ] عونموملا ىف روعي
 ٠"  ربرنوزللب يشل عولمار ع يشمإرع طار الع سدو عوضومزربلا

 | ١ عواض فيفا ع شورت ع بو يمحسم ا
 | هزي نمومعرعت رولا عض لب وسحلا هنا كت تلا عضال زاب
 عموري وننإ بع ضو ركاب امل مضض ع شغو جون ديو عفت لوس ا»
 . للاهيحرؤلا كار فضي ون /اماط] كبور يتشلا يورو زع كاونست امو بع
 رض ةفيفح ع هولا موجز رمطإ عونيوم زفير يقع قولا فديه زراول)
 ضارزوروسنم هارورشت ا عرار اكو عر زا كش عيزول ارم عراه
 ززم اف لالا يرجون يذلا ح اتت مكعب كارير ء/ جا / دلوع عتاب

 عضواينغ لعشر بلل بطلع رزر وص ارق دلو رع
 مكي رباع ضنو/ور كلعا/ن /وصو هن عسر ريم لاهش/ جت ع الع لول
 ىيولاحزابان لع مير ربا ضرر اتي لاا زمفخ كيل[ يم وت ضر اك
 دعو وعثر غارعدوم طلعإا زر نر ابلإب جا نوع عز ماو يفس

 9 0كءار هلع ْمَع تح عى قريع مي صا هر/راريعإو زيشز غلا كم يتعلاووا
 مهام عر ]زنون للرسوم جرو هلع كرا تعا طلع / قوش
 زاهي فضقإ الرو كين اراد رم هير رز 1 هلت ع
 لهن ضو يفسر ابو ةعشعو عت ودؤم كعضو عة ور مصل لك ع
  ءىبرولط] ةرعتسو ارم لكس هوك والعإم لاراتإ كه كر سقت خو لس ب
 عقول لزم عضو دوس وع ناعم ماك عيوب العا نو ماع لاك وسلا
 5 موفوشاوعو لثناو غلاك تنباع لزم عاصمتها عضه ع عشإ نجر إو ل
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 - تعور را ةوصوملا يناس خارإ كلفن وق عيت ع ضو اينو وع العما
 لئن تعشو | ههنج ممل جرعرق/عيجؤتا لامك / نسنارإ_زاعيفح يواصل
 لقلعيرعواةيلددلك لع دعب شاع مورس ةاَضل كميل عيش ولع
 دل و ىميوشملاو ىوختأو كار مه رد رعناو سوط لربع |ععتالج راغب ور جب
 3مل زفهلا ومكر سالك فضح راد نيود عرف عار دج هلك دل كقول
 م لضنرؤمرر لكزس وي ناجل س/ كر رلبع لقفز عيا لمعتش ودعي ميو
 ا ا شرور شماس الم وو
 تارالنابم تسد مرر عقرع ا ديمرم ماما داب و حراغ هز مزيد
 وهلا 0 رهو هيمو مج إب
 برع <جراصمل ان شل: لوم ريال منال ك6 رع لرر كريم افك
 2 عر عما أ للا هعنوو جوس رب هك هاه ريشي صنإبو ةنرتتا درو

 رئ/ولرعراو سوه حوش امو هعبوإ دوو بيرل مهم كراك يلو (يزوزل/ وم اهيفتر
 111111111111111 ليذنوغم لا 6م تال شاطو عملا عيدترع كر جرت رن هتك رعت

 . "فراح رورو لاومواوتسلل  حوررع عما تنل حتما و فل مسمر ٠

 لسنا د نويسرربعإب وشلل حارزإل وصل لم بة اع وهتس ع
 رض ةوكيزفو الثمر قو مير لجو مضار ك عر فره /جعالكز جنن ولك وكيزخ ههنرلا
 عيل فوم تيه مرا وو نزتشإ سال نو ههف نضر م ور زعناا
 ايف عال رعغو طرت رو فلس ضرب عجل وص ساشا
 .زهلض ءوكززنو ]ا غرعضإو مرق عبو سا هئإاغض مت يزد وعإم عض وان

 و يدعم درماوصر بع نجا 0
 كاف منان فضا هنا جع, اع وزر م عياغنو شدا وس عشه واخ عسر وم
 ا بيفع نا هو مهن ةاكر يلم تنوعت هل فن تتلا
 -. ةلومناوعئرر ص بوم مضكمعسإ العدو درعا مزمن كك زلبع عض أ
 قنا دج وعسمللم ىو رم عمو ]وشلون نفاد وزيواريزرع و
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 ا

0 



 د2 هلو لم ةؤفئ اد تسع عوجالت ع رمئاع كوك 0 2
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 "كالو م لموع بر وكلا ربتعل ا ارنفلاو/ملهفنس الك هس | اع

 دوطم الضي ور ضير عرضت دع يعدلوم هوكير اير اعلرهشتا/ اع روي
 رتوش زم تما كل خاسر معضل هل راعل امج ار عرج عر فرار
 لكرردالادع كرش ه/ طال ار اير لب از ضاعت ار طع عروش
 رض دب ان بزيم ضرعن قع إو عنا متن بعل
 و ةنالاعم فسم عكر وجسم عيبا ير وراس هزرش/ عوض 7ك
 هلكري دوا / لت إرأ مر يفض / كل هع ازو راه ع رص زل صير تاعي
 اضيزور نر حلما( يلطف ني فرم خرم يعدو رو 2 ولير اموت بعرنم

 هوزاناكر هع ع نغم ع وش مظورل ع شال منجم ياهل عزوغص
 اهغريش ع ياررريعلو ضرار كمن قو | انقل هشفرصف بص بع هةينع
 لدظض طم مرلج مواد فز و هوساو شن اى عل كمل (َكصَْإر ا رت
 *عضرم ارنا لموز يارس غل عير وقتنلاو صل لجو
 . قانا وست مو رعود د جضو ماكسس / عوضين لو هول عرج كن
 هلله كاعر ]هنا ىلفي طلو نغير روك هزاع ورتسكر يع تأ ميرا
 رواش عضو ملم جعلالك ليش و دل عوض مرد يع دمل عرضوا جون زور
 . لب لؤه [رغالردلا حضملدبو نتشلا جب ومارس ل وو مد هنس يناعرموع
  »«جغ إى رصطإرص لوو ملوش يوي كا رسل عاد ركم نست من
 2 ىنلا تاي ولر دكر ها زغا د فشقلاء وع اهلا راي ربع عرعر
 الن رو لغم تخلف م إو ل عار ىتنا /ر عيبلع /رإو ىراسر/ج رلغص ل1 / بوفد

 سفلي ليرريت ل بض/ كاز لعل ع ميسا زملاء زرغ] الكلاب
 د زئلاوخلا عضوين جاو هلم كلغ حرر بح يهزط عاش رص وزينغلا

0-0 

 | ٠ ار كزدامصتسم ::جرااكشم لاب للعزل دعااه كل لارا عزر
 . قئوننيدانجال,ًاعإوعزر خلل ضرع يعش لظي بطر لك مالم نيب
 زر مدل اديب تلئاح وماكو طنط اد هو رشا وعول وع



 ١ 8/ و صتانع/ لاو هكرغلا زج بم عش اردن ظل يجول هبل وع
 هوعإو ةلبعخ ير كلا سالتررررع نإ هل لرصست ولو ونزع بم /
 مرج عقلو هكا رزاع دبع عفيه ء وص ومو كللاءر/ر/يبعتلا م
 رفانالباغ داق وك !هرنإر حر اضاع ليف نق[, كركع لور درع: من
 زكر كيب زعم دش وتوت رس ::[نا ( اغلا متن يأ[ يعكر
 ©5ه©غغضه0

 انوع ديخزلا دغر خابر عاش ملوع علئ رسم ليز رموةزقا
 ول ينصت ثم ىرصلا الكورس ه اجو كه أوبل لجون طرت م امض ورم
 كا عناطاش رم واع لاشص ها كم الضر (هلكس نه هلاك لع
 ىءرشساورخا و حووطص هرمل خر رو وزملاء ى ور هرج ابو غل
 هزيل ع ورئامز الا ينبوع موزو غم لكلا وح عري ع عيل نورس ابل
 دناردق زبن ارو ها ملولوم عزتي اا /رابعم 0 عرج رعب ؤغ
 مدع ميز امر ير سخنا ]وري خللعّرلا ويف ل تولم اك ليدل ايو
 تن دع رهو اساء ورصلا ب بعت 9و ويتعيو ووش و اغشت اء لع
 . قصفلل زهد عوصغلاز فرك رع رئيسا ئسلم دكر شا 2 عرض تع الو
 كوزوم لوضخك “قر هم مرو /جامعت لعن لوزرش/ ترم وكر هز عراد لإلو اها غرام
 درل ركل ع رلم جرس رز نو مر هو هو ضو رل غور و رز عضراض
 /عردلإاو يبس يمة كيال جرت ى راو يراه حاب كيو قبال و ل
 ام ايء ذعار صئرس كرم زفيؤعن اى طننوإر عب خي الع طلاس الجن للم هيلو
 ةيطالبر/ لوك كعلم دلزو ردك دنس نوكدو وشو اع ع لسن لو علم نالغ ترد
 لنوم بجرم لكل نزع اوال وزو زلت
 قفناليو :ر تح نتعرض م]سلاب ه صن خرم هيولا عار مهصنم
 مالا دعا 17 دع سرا مومو مابا
 ةمداوخ ةاضارف لج باو ءارب ماه كطيو جفت تحور دبس
 ةلسسد اه اومدخ لجترضما/ 6ع هلا اضع روح ناديجخاههنأ رش



 كوشي امن از فل لع ون ل جزاجو ميو لك رمراجو للص اعني كفل يفرم ووطن عزمنا مااللتلا رض ب كرمة يفرغ دلي
 هتلعوفيو لكنا واكمل كلا بزيت خالط هي انا كم//و دوم دوش 2 ىئاواضإ/ ملم لم ري مشل رزه اكو ىح ا اضع [وبحص لص لمح اس
 رولا هعوإ عشوكر 2 |اسم ]ريب يونس رع ع اهسانو نوف
 ىيدودوحو عوفر ملعل ذأٌو مام اب حرص وكيل هر و سكاواقع
 وزد وحول نوع رييعتتاب ها او اهيوطتو نمنع جوجو هاش جرت الش
 7 اما وريزكارط هرعومأ ة// عر رم تكا رجوبوزرحلو وار درعا
 ١ ١> النالااكلاارمبنىزغارا/قجو الماش موتنا[ شكو ليل وكن كر

 ا لقرحيو بتمر جوؤ مدل رشلاو تيرم ترضع يفاع اوال اسفرت ْ
 ١ درو يناله اجيز ومعك لوط رصغ ااه عامر ش 2 [عوزيهتن نا .: ظ له رضاك و ورخام كوعإاو هلضالك جور شرجولم تالت سمس 2 يم

 هر ةفالورشج لاف وهجر هيهش زوو وقبول كوك ح هه 7
 , ربو (ىصص# جوفاء معاأكو مود ماما جب ضو لو مرد يت عطب يشل
 جرود زغب اطفي ياوجه فد اواو يدا ايفر سإلغسا جفا عير ع شن ظ
 برعارءاسف ل نكن هل ور مر جو سنع إ وع هع ريع ر وص انرا ] ْ بلش رصزيا يغار هلي الك د لوخجرروتنوح مفي ار زج رت ظ
 الف دبلم طغم هوجول) جاتحلمي/ضّئزلو ىفضترر ثع كيو هان وة نضإيونك 000
 ىكولغمل/لهس دل ههيريوعا] يسع واس قعولاو طعامك ء/ وجر مخلا ْ
 ةدوزو ف شنها زب كيم 6 لورا نواز عارم يزعل كيرر رنج ظلال خا ا دكا طول دل ةمن جبار عل وس زاك دلوع ميغ مزن اهن/ لع تالت 1
 ةفارزرف لعب مو ىوس/ صر سفن كليم يأت ه عض /واكشن هند ترانا 0

 ١ ىدلاؤس بزيحارط هلك ع لهنا م 6 كم عيفزلرو هل وك بعض در
 لشركه ضوتلعع ترض يزعم تيو ا مومو دسم م/اع كلمن أ
 ةاكاو ليش راعإلو غن ورصصلاو منورزإو كلخإلو فضلوا ل 6 تنور

 ظ ٠ ظ
 با 3



 9 9 د

 لشن رررطشا لعلى نيز/لماو تن اككش م وهن م لا هزيل ةحللإإو
 اهب 6 اهإ/ى خرا فضح ةايج اغير وم هلو ضم وهمس

 مّرَغ امد وس خالك وس د كشإا, وق ,لل لش /زكروم وهيل دلع درسا
 عيرعت صل ووغإو/ 6 ريو صلف كون نعم هلم لاو
 هيبالؤتاوس لكلا ع إلا دو نمو موت وو رن موحو << ىو هير خ نم لكنا

 ءانخيو نع ناروج ءورج اوركم جيم عقم راسع ]و شنرل جنو عفت صبت عيا
 ل قاس رد لغو ىو تارا / كلم رش علمتك
 . :ايوفشا نو لعمار خم عصصت طل مالك زي عيرع/راعبتن/ءرعراراملغ
 ظ .ردعل داوم رمي نذر لغو ردن: نخ ميلاد عوف إك هام
 ا 1+ اوس يلا غلارس بئازنا ورعان لغعتت حبيل وخملم كن

 أ عويتم/ وعن رتل رت عكر و سالو دودي 4كيزاوه ريع بو تلو هك ا دأو ديومت ع
 | 03000 1 هوفيصيرت الطور العون لجعلها نإ ماكر
 ١ . ١ هسسدرومع ع تناك لع كن زهاعإو الط عنا طرق و جو ميأ
 ْ , 2 ةيعهفلج معان يغاكاوغر عل تحال ل وه ميو ناعما
 يففنلا ١ لنا ورضا ةل/وقساردم الر طفلا ذأ, مليك بنوع ويفك

 © 6لم مزوهن ل, عيفضإ وسي نو (قلسسمف برع عااغ لاكش, نبع
 فرغإر لعلى جدل رس ن | جيغشنلل فم ياسسلإ] هنوف إو وعملا
 رسشإ غاز ضالطلا مفر خ إم قل لله فوستر صدا و و ضان موفد لع إو
 وو حورب مجنصإ لجرلص) جفا عولااغننم نر ل ينس كر اهعرينإل ة حالف
 1 قسد جوإاهتسموأْ ن اموإع لع حلمتي صب لحوم يرنت نإ[ نزور
 | 050 00١ رربخورفرنإ و هوبا 9ع وياولاغاماو رش ما وص [/و لفك
 | 030000 تلف رحم ءلمدلكل عونا وه اريز الك حاضت يضرم
 هيا يا هن اهو ظإنإزنإو مطولا عورخ لإ: راتب هل
 رروبلا] مار دعت ةريسفس ل يهروع هروزو ىيبتاو تقولك عديؤس ء[ سار م
 هلفف للعب قماطو ىمالغوخ زرع قيوم الغر حورل ردا
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 0 ا ملغمرراخرل/ عرس ررابخالٍز هع نبيع بنحو مت وخر
 . ٠ >رشازاهرضإ2 ون يضل كو وايغزإ حط رو راعل/ جم الغ رع نا رخأب
 دهنرلبخا/ عج رج وورغإ تنقل وم فلاوس جلل يرش اكو
 درإو هيي الكشن] م زضف الندوب ظل ماش و ]عربا طوعا
 رة هيض تزيازابنبت نازز/ العم أم تضر يي ررل دعس متوقع
 منِكهد ردم زيتا افريل رب رج ن | + لامغر عير تيس و عرف خر زوما, ابن عاصر نإ لع ذا/ لالي منت علمإو عالم غل ع وس راع هو وعش دلع
 رثاكلابزهلل)مرن/راململوممت هصلكو/ ادعم رغ] لاب ان القور
 © فعن عم وهج كامن بير ةمن/رنادك ول وجو مع ع /وريعتلا 297 كنيونو لبو ارعيإم لضم دوش هر طنا غون امييين

 روروزجو/ كلما /ةلعرن تتلف راو ديالو راع منيو ىو منار تااقرسقر ءارزومو يلهم لكن عرس /راو ارت كلن اه ردا وهييربغتلا عندا ميزا لع هناي عوالم كام
 . :0راريقفل رش وضل ىلع / مل ركع ردع تع لول طيرك عضاسلا ل
 دينروتعلما ماك اكتخإرطو نبع مار ينل قرضا ءلنس/ لع
 هاربة رمل ا مللعب يع لمئات اهلج رزأم ص رن عطا
 ةيوترب وكي ونملافهشاة / طز حولك اس هواللب ضلع لع
 هفلنتر نوم اطر يدوس ليلك وكي مفلعتن نإ / ينل برك :ةورش ومر بضع فتم نالبع ضوركإو/ة يلكإإب هصروارإرل
 ب ل رو ا ابا“
 ليراروارئراإر خاتم هالو كلك يلو راكع ر/ عش إل ٌرا/ ل صراضم
 ء.لا شرج عزنا عش لي زيلكلإو رن وزنا اع راء رتلع كاعد مولع
 درئل عين إب وجور ملك مغات/ى تنسب وخ عادم عوش وعر( كأ وع
 117101 كرت
 .. يسفلادابإي قماش هلع لدرس أر لكرا ضرار ىلتفع 7

 ا

١ 

 12 ب <



 ا

 را :ععاولا عرضا عربي هش او كاك كليو سلو رى
 ليهو مو لب نصت ورع ياو فض وللا دل امل للك

 كاكا سا ونهم فت 00 ا ا اهناهموضعلل ل ظ
 نترعل/بو دنع وزر كة لانو وعما ور رع زيلكلا رينو رئرو/
 نسيلناغ/و م اج ء/ر[ر رعضو صن بلل رن زج مج رسب وع يجرم كولو

 ةكيوتشا انا وشم عدلا تيوب مامي سر ريدم
 هرورخإ هذام ماه سل امو رن ا/ صه وم كلا فلي سسسخفأ رب
 9 رهدإلو /ء هيلع نمر دا رش ال 0_1 اوركربغب ل زرع 2

 لمطمه رسخ راء لوطو ينيج وسام ٠> 05 هو
 هيلفعل 3 لف دواس بعل مرو حلل سيك ش

 7" طدن/ورم يلو هرم كوت هدة عوسوو وص دن يع 0
 7 1 ا كه يهرب ارش ظ

 اهتبيحن بل لكروع/ر 0 كرا / ومن حمم ثار, اينص رب نأومسرو ->

 7 /(ةكزم :لغإ ومو ىلإ اوني دع سل
 0 ةزاررك»وإفعنز منج | كمركز يعم كلن موو ىف ع رم 3

 فو وهوف؛ حو درا دك 0 4 لل جتا را عزم عملا

 ْ 00 ا لش« إسم دعو ع وسبيل ة/الشع هع

 ُْض دز ةوبتو و عوم لا 2م زارنلر ميمي لسمو ريم 3
 كوتا, سم طلوع ينعم نوبل زم لع يونبف دوه مم وعوملا اورج“

 ظ «ىلابو يهون نس جراارعم ىيدنعإو قي عمه يدلل جوس يلجرم
 ظ ىلا يمال يم وزغد اين ورلد زف رلعا تحوم مضت
 ا ةقجم دو ليعا|ءرر وربك ت يح ايم ديلى يو وعر نع(:

 هاون ]كلا لاغرف بهم وبتشتو لول أ ةعر لع ولك رده م ْ
 هريززبو ههبب عتتم |زعو» رمسالوكفلال اد رده تكارع يمت عيد وقنا ٠ ظ



 ام ه ةياب لورد وحو | ر عسل للا مرج ررخإ ام عامتناعو ريل معمل
 رمت ثم هين امويرعبو عز وعيوم مب ]عاتب 9 رخال راعرب وشي درك طع
 ياض رلكابرعو رب وز حيشلا هرررطقن لاغ ار ورجإو قلاب نصت جو ع
 بكرت ورسن/ه رم زج رذ]ب نومخ لك عفو زتيث مذ رست غلا دور يزرع ج
 ور ل تام تلاع لد يدع و دز ناس
 مضار لغوي وعز كاع لوم زالوا رج امش 1ع وك
 ناوبضاومرنزا بج كر ياسضإاكتدلن اسن//ومتو ناضل زسرإلا زج
 لطالبة جفلإو ةدتاب موكب هشنتأ رصد او للعم ل ئنن عسر رعرم ديريك رءااو عرعلا رابغ لوو« أت ة فس راع بو بهدأف
 . ونطإو | هدو عن رهف /لوصح وبل كومو عشنا و زوزو لعن هوكي

 وص هلا رس بانو كون هعبولا بح لولا عمر م جج و لاكرخ /ر قبس عرس
 قضم لاكتشموملر]ولازعواننالاة هيتس م علل د يتنا
 و رنض وعل شعل 2 /م مر فك نلاو نت ارم عويرحرض ولم و وجمع

 لذولعم داق مرن عارم ةردج 4و كاع وتم
 قلسته برات زاوغبربرقور عملو و نك لاهعو ةشا ' عة اناالضوم ذل كة شمرمب طش مو / ع ونسو عرعر اشم نع
 تبجي لوب مهجر لا ل وبزطتلا ةكؤر رش ىلا قدم راوراوقفر ضايلاوا رض ادافع وراغب وزر اوان لشلرعوزعإ بالضرر جر الت 7 رونار هنت لككننم قطع اه / ربع يفضل درا عصر رع يكعتتز وعض و

 هيف ل
 هركنانل» هراكولز/ معبر / زرع ع ال ظررغلا م ووكن عون لنمو ىو نم
 لكقشم ربح ة يسار لغسل ربع( رع عللخ/ر/ كركوك نم
 تحوم شنارم اىشالم ةجىم كرز هل رز شا ا وراح كريشتاالغإو نعل ابرك ر/ هللا كقضم سن / يتم ولو
 رمردشي/لاشر بنر, حول عرسه[ وراو سك لكلا ء فكه

 ا

| 
0 



 ٠٠ رسدةوعلاورلقي وسبا هان نحر بما /ااع يبن ليات لسا
 وفر خ جب سون خ4 لؤ رص و امقيافيل مع يقف الب“ ٠
 ظ ايفر زن لجورج الع لرفع هب اصلك يغرتبغ تنجح رع 66من يذإ عوار ظ

 ١ ا باي ونة اتساع وييزعنرعز عنف
 ظ داع وعر ل هرم ميسا هيف لنك عه سوو طين ة زو رسال هلت

 ١ طر زبتس عار و ضرير ع يعض هموت لما ياغوع ادور والولد
 هل فناغرضإب عضد هيك زا عيان 6, وعر ص نر ضررا

 لو ةادو ملام تأ امض باح زود كازنالب كاورتاءزخيا«
 /انإم دوك زهر ضال خا جوزك )زوزو رغيف بع هلهخ عينت

 ا _
 ْ رصؤناوشننلر لم لعالرتع لير وفسر يضر امو ملفم رت راعال بلطغ ل عفن نالعإ
 8 ف رطل او ءلكرنا ب مغ علر مرج ربك / زعل مغ نعم زار وعملاقشنإو البلك يردي
 | 0 ةهاقتلا ا يعللخلا علنا اا داق ال: ضل: قرقويوت وياعشل
 0 رفق ديجو ضرغام هيدر نع رط عمر لولا عرش ة لانا

 ظ هلو هسا اع اهتمت تس بم باش / ردع /ىنالرط طاووس عيوصتو 20
 لوبا نقول رشم كلم/س ارجب ودعا ضرع لطبزشن زراف سي.

 ةئامجواررغان خيو عكس اسما و ير هام فور اسر | لع ويعم © ©
 دنس طولعرفو [يجئخم ل اقرا و لس[ رخام يزن يسع ع ظن جيان ل ل
 هوكبب هما ج امن تجول زنا يموصنغإ عيبا و زارت ل ميومت عمرا يكن
 كوبر لانا وردن)/ةلاربك/ لطم ا كوت ضر وكم ظن عش ار ها لفعل اجرت
 قنا عريس وزو / داى نا عضاولرصم عيان احمل عريزقشلايةدأو يري
 عرلفص] لور كوض ]علو ميج وسإ/ من[ لن غير يرو سكت سالو صو عضم /ذ

 ٍ+ىَسْشالم بعضي رول ل زر ار ذو كلش و ما رغضل ظحاغعس نو ع ْ
 .هلارتلاللط لرب دىيدض او نينو واع حلم وسم هيدي داع ارسل ع

 رعيو ونور للع اعيغإ/ لربع اعلم اعرف الو يهم فر كوع وبل الم تنل عوإت 5 ٠



 «ررف هيدا معللمعم يفلت راض ريش عنا عين ءايت معا رردع هيفي سة كلزعب
 له نزولا ضم (ليوشما ايتن عيش 6 ننام / تاغ لد قيبح] نم
 رادو ةئلو ور جاو عرفتلا 8 ينرعم ىزلزوغش بسير موز سامع ضورْعشَو
 يزال د ازح نللح رشإ بخ اروع منا محوسب ءلعشإ و كبي ميدعضإ و منرس
 فة يفوت و همت رنع ك1 لوم نيم هلنض عض لم اتزان يغ ميت ع اشروم
 رينا البقر رينز ك ءاعاهك اج اكرر بلر ض موون فح عابجش سوكر تا
 9 مجوبطلا »نمل رو ةنقلبتم ىراهخر ثرارجو ب /ةطيإو محير يشإو تلوح ع ولع +
 /هاضاوغرن ف فارحب مرصع رز يمض ع واما ووستسا تن/ راك شمر سبلم
 كونو يزنلن يربي م:/ ضعي اشم جرعنت/ر امر دج اعين كيتو طلو زود
 نوم ويا ركشم هنن كلش عانغ ولاكن عارعم لسن / روم يروا
 , ورم رجوع سرمن هدا نا/هح مارح لامير رس تف (1/ ع زستس كلن
 رلببم غصيوةفيفس ميد رم اك شمل / عر ذك كلتش / يرضون يه راكب
 . . ثلاووروسرلة رم ورغم اضوزنا وسائل تطال حطام ين يسب
 عوتقش ار دونل/ ع عسر ل كسير اد ءر/رعم هيهرت عضال ابر لرو عام لا لو
 زوبع ملط دنوكيرخاشم البطاريق و ولرع ملص ع وعمري
 لعل /مزاغ يلح جيتار نورس عزل ه/لربع درر ا/ رعت أر ريل وكم
 وح زطتبشسإو لبنا يمال شلا عر للم عيووتس ليو طس ملام ويل ننام رغم
 يوغي جو تضياع كرب اهرعرسم عل طوؤيتششساإ رع غل وهف نا نويل خرع
 لام ا/مولغا/دخ/ن/رارومو عراه لس تنض خعبل يبل انس مترج طر مهو
 هرعت تغياوبج راكب رو لي و شاوهج كيرا لما عالة زيبط ع مريم للمعنى وكب هر
 قوطي بكمل يجر يدمسلا <[ ناب بص/ وكس سس فزاع و رغحرل/إو
 لعدة اموترلا لنوم عوج مغ وتين واوض غون /ةن لركن ضرك
 لع اضم إل طلع ميش عر /رغس شبر ملم ترعب مدد عكر عرش
 أل وزنا عر م ليعمل عوير اهيوقيو ظني وسو نام ع نول عع ىرووغلا

5 

 "حي 1ةرارزدبفضإ يبن نلعب /

١ 

10# 

7 



 ا يحلل 0 900-09 ديويتت »د 2 الل

 : هن 1 0

 . وز ررووصت مام ضرس كك نا يلع طراق لم ءافالعوشو موو 2
 ةنانر عرف وكنا ييمستل غلا مراعي ضليبك جونا ومص ظلما 4

 /داولربنرو رفس هلك وي ضم و ملل كف شروع ١
 لفقر يمرسائعإ كفو, هي هده تاير روش اورو دنع |

 ص 9 طولا وس وقنوريمإاك كمون زيكو مللت نم وت صلار رز رب جالو

 ادي الا ظ :ممع مف ورتسح طلو رم ري ئطمروصن ةنييزوعبلا
 ضال يفعارهلتكررلع ءرواعلعإلر معمر جا متاو كوخ وري لس لكنا ورز

 فرورؤالغ كل ضارنع لع اوبر وس لكل و ضو سند غ الوقت وز سكتعنم ٠"
 بغل زاك لواط زاعوم ا( ةةبفجو لع ع/عاوالجل /اس/ ارا رز عروب
 . دوام عضاوخ هعمباا مبلغا كا لزج نع راو عم عزارلعاب
  ههسارز/عضونإى مهم روق هزئاو وو ةاراخ حرز لع ريع كيلا لل فو
 تزرع كرس رشف عمر[ نفي فح يصر نمير: :لوارعو عضولا | عرإر هير تطال
 زال يزل فيفا عضو ل المتونيرباو تركن شري وتل ]ينعرض و

 قع شم اناء/رسم حيو معو منوس را: نةيفمك ع يو لل سرت سور هين هنيرخ ا

 هع ةلغرزوم تلعفإ ادعم ةعوس لاش عير متسا وو ارا كوبلر
 لمع تستلم عجولا منكن مست عضوا للعرايس: لغو كل أ سو
 اوضولاو ص تنال نارا وريز ماه راهدت م يش / و غلا عضو تورم
 "لص هلو عيت ديراوتسا/رامالخ عال اررعتشارابرإ سرع لضرؤو كد اعنا لمد
 روصن نم روم مر ]منع يلع عرين رو لير ستسا) كلل: يشم وع يزل
 لييكة لقمة خم ريمفتتمولو عسا ةلرإر م خاسر ضع حطي: جي يعوض هلم عضم
 رئاع مبنالزلساا دلع عرتل/ جوخ ردو س غنا جب معلما لع سو ركزت املا لع

 لضغرازسرعتوض حصر زا ععيسفما + ميبجر وكرم مف عيل ريشا / عين ع[ طلض ئغ رنيو ظ
 لف عا/ عاشو عرعسإ ادم هلك عينا علل هومر ةلمعزنلب اه« نرحل 7“
 لشن طنا و مقار جلينحا بو تعرب كفو رزان اول ظزمحو زمانا(

 هنبمد كسا عنج وعنف ر جامو متل ؤ رك مكرر طوب اء و كاداجللا .٠



 يووم واوا طر اهل اوارجيلبخيا
 و عوومالدم الم صصقتس ةئبل 6( ضرب وأ, ةلموشفم نع بف تو ب نجع
 رشلاو ركل اذ شنقا هور كر طم ميل شو ضوس ل سررم هجم نناا
 زم جدغل حتا للابد زج جرجس هسا / در صرت معو رك دل . عنا جبور هابل يزيمرجا جفت ل لقرصع رع يالعتسإ بنصر ' ظلوا ززمجا للكيلو /هلفالو هلأ كنت عر بونعم ومر لس, راع لزرع فروج صن | هور هع وو طإ ب © ليلك تراك لد و[ بيف رك عاكس راك سرب

 نعلم مدورخلا يفض دنيعنإ و يس مالك جير معو سةر كل قزم " ؟كاززدلس/ايكعر ومحال علان قرالاعر كدسو زج هتيعلارلا لاو عبم ظ ةيوجويولورلخ نصضخلل اا لم هاون هت كرس لح رس كلق تكف اوزو ا 1 ١ ضضاغلانعواموزوم هلضار مور جاع وجم عمم روتر 200 اسف ظ
 0 هيفنزو ب دوور مدير عما وع ورضي إب فلز يغف شلع زعتر نوي كفن لا
 م اراغإعرتضوس كفن إ 1 زجيع هتن/ررللب وج اللظراج_عبت نس / وزن لت نإؤ دع رضا اح ولا نقلا ع[ ممله و ف رءالضشسا]ة ع علك ذو أعنا ' قوزع عندما نص/2/ كين هدا شمواه امج ماكر
 اونو: ورددل هوكناد) جرام لئن نإ اشارت كحل يعرج ت
 رم اهنإر /ماايود «راعلإ ع ورغز ماو ل قحسسصيملتى فا ير رز مانا
 .. قرفو ةبنعلا اسرتك شامم زوجي وع مزو زج دنيوي ماو يش لاوم يع اع
 ملاوو ليسا يفشل هج عطر ورز مال قنو سئل هزايتو زنون
 ,و نلئلاوضاهومو ايكو حمس عضوسر ولرارإو وسعت لعإلو عون علاجي
 دال عمور عرفنا عد 6 كر وو يشف ماو طنا عت رنؤواس ب شت
 فيغو ىجرلضإ هش ل يقدر جلا ع توم عضتلا ميزي ع[ نوه شل رب
 ردة سرد, ملام وصخئريش تل سور هد ع رد وعم هرلا رح كر عب اع
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 دزعنادو ريعان طر بمول رضوا م [يينخ مب ء/ حاضر عرغنو
 ةرمرو تيرس فلم نمر طل يف عون وس نر دس لع عيون عرس
 + 1١١ مادو فلاضإو الجيري راولوساكغ رع عفوت بضم نكرم ل نلام راض قتزال> ا
 قرنكعلا,لوكير ب بولغاري رمال تلك ياي ورز وندم لم
 . ايدل هع احا رعت ع هاا تخإب مخ م طنخل,ر عن رع ري تكاوكشا
 هر +0ءاضقرزو هلع ان ع رحأ 0م اججرد ىبنو/ هلع مز عرش ل
 رول رعزو حار | نو روج عليان عسإم د, لهكم بقع مفسف دل دارج[ دع

 ظ دهنضإ رعب لطلخإو معو مع | عيؤ/قتخاس | زكورع, الس ضو رضع سرا 700
 ظ سيال عالم جر يةغيفكادماري هنالك اوععيفعلا كلب هزي مي ميرو ت6

 ظ «ةفعإر لوو نرخ مزلاوج علو ميجا / غم ولو جرع وسب فايا 0٠7
 ظ ةلط) هاجم ل مرهيوأ كو معرتعإ اور طر يعل شا إو/زو هاهنا وزع ورم
 ! ظ يحول ايس همس س٠
 ا رلعإرسل عمنا وإو ميكس زوم بج: مو ولمن يشل اش هوي خووزوسووم"

 رفد ناموه»ةريزرجو هعو كدر يكن لعرب ًأرضاجركررل/ة مم عورنوتمل
 11011110 ا

 هالك د مهج رو ضنول و نج وامل اهن اعمر يلع ةررش هلو مو هك ك/ لكنا عجرم
 يلوووزضز عنب وسمر كل لكوكب مبص هل يضل عر طخ[ لو تال الغ اكس
 ملاذ يم ليلا عج تا[ رن عرار سا يمررغن جيا بيكم لقا يملي
 مننوبتط ا ضاوؤطإوس صفار مزلا بمئشلا رص صم وع ا كوشنااو/ذألمأل
 نصنع د رمل ان وسمر عجب ههورمن مرد فقم هلروضتا اد جاو

 ا د... 6 كت الفل هال رالج ور كورنر ولس هاد نط ل ض/ قنا و ع تيجرج كؤلزوسو ”١
 0 ما 1 1 1 1 1 01
 ومركز وعد سف زسمباع عراد ربثزغ هر يصصاك راب شن

 وع, نام هتراغن ريس نال هموم تجر مو دن عودت هصوصخ يجرم عن رس '
 ظ 0

 ظ
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 اك شبموهنر وكيإا و
 2/0 قل مر

 ان ص

 ١ ا... فلرعوس دكزتإل يطلب فعمل جيون اك ويشيو ردو زاك عوضروو عنام طعم
 ليزي بد لكسر زيلع يضعنا ضو بزعل زخات يم
 | ١ ةلشوعبجإو كامو هلع مسرتباعرخا ةيرزع ورع عزت عالق ى شورت
 غن نوكيد نإ كهرلرو كد ويوم رو صنت فعلا + معنا صج ع حافر ير صنل اه

 . ١ ةطوضودلوغفل ومغاب هاري زوج و زارت موزجتتإ مرا ع هطول وسلم
 ]1ك ميق م ررفتام ع لولا زمان ماوضإ حرإ حو ةفيزنشموم بنجم غال
 كور لعنام ةوهالإررجيرزجريز لغة إم عال زإ رجوع, صل عسا
 وفم (هن لا عربا غلوم, رج ذقن يلام عيب ورعب درنجوم نوم يم يشن
 مهن عنورشزإم هرمز بعم لع طير شا داعب, زعل هادعن ع فلفيإعيأ عرش ملوض
 الع مهو روز هاشم ممسك هاوس هل ع هن م ها اك ئإب بالكلام يعول رخال
 ورحم اع لارض عوكبم دارو عشنا اربع رياء تسئل عاشم
 "فالي, تناول ورم و محن وإذا لع يوفقك وعم كف للكرش رع
 . طلاب اهلاوتخ تإسلكلاملي[ضيو مشن سضعن هام قيفح ملال رين طم //يفيفع
 " ل لعنو هيف ام قاف 1: لاير ننو جتا باع إرحم ريتفيفحبلا دلي

 هلزطتل امو قيفضإو م رتتيفح ف هتاإر رب دورات, ملم عير طا زوج /خارككلا
 طوعا ركإار دعا, ءرغل هزوهنل اري عزو رش اهيل نإ هاير عك إس وع
 كاريس لين عر وكمال مالو ماعإلوع لكل ز وو راعإوع زف عمرا راع
 ورمل اف اهعننز برغر حراره خخ روض يب[ غشارعرو مك عالكو إم
 . هيلاري لول قيرخنلو لدار م مز كركم نيك هفلق واس قتلو
 اجتناب وزي لكي عادت عام وب جرا عش حيو ءهقلوم مطران وم لعن كورت
 متلز عمن ها دامالو وعلم رم اغنإ وغم يع ك] غنئتاب تل مونت وع إو هلنغا
 |' 2 هي ةواامدوخرم ردا اب جممت رونا ديأء هاكر لع ءالغاك دلل
 ١» 2 منقط | سو ءازكوس جرس شنو مدي: فليت زلا ءومشإ و ع لامن هارعبر عا
 ١ جرلور دالي سقما كرع ذلا م لح/(هعن ةءربعجبصم ا أك عين تنين حرتماوع

 ضل
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 هر نمو فاو حرر ضروس ما عر اوس غئاىلظفل و وعلل هدأ هرتشملو كلم اهنا ٠
 . هلضالزو/ا ضلال مسن هع را جزيل ع عاروكدلنإر عتعزر ملام اض هت[ وتكرم“
 دارا وعر اعرإ د لوك يقارب جليل رزقا مام دغر ء شاعرنا ١
 ]خول علمتم ىع زرع زنفبفص مغ 2 ردع هزل كجم منو ٍتاكنإميرلع برصل/ل لجن ٍ

 الي رؤرباكو مضرتاو مو فض / ننام سكيس حقن ههورإم كل ليديفلا ع ليز كويج ٠
 لوي عل رمههيلع هفطنا عوز [ًلرزح يفشل عع حريك جر او وعن دوعن ضعي
 ةزانزيلكلادنمم كرانة يزيل كومه ايو بلك نعم ءلروكد هر عيت متن إو وون
 73 ىكيراوزلبرخاءث عي نم كا ءلن تل كرإر كاصرعو إب جو لك صلو ا روكت نإ
 هياط راع مع هحاوإ مقرر يغفل طصالصومو مختل مريت دوبجولا ٠
 ظ رولر عشر يع هلع زج دع ان مز رع فلانا جيرو كسأو>وعوم نوزع خمولاه جاو تلا ١

 0 رهيب هيلو ضار «زغل دل عر جال ورخوإكرإو هلو هر شعيب رس حرش
 ظ رغمابهل وكرر للضتفورغل لاووخمت مز ولا سلع كه وو وووخنل خر يو
 ظ وو كولوك ربو تعا الاوز م ع وزع را جيش موج لإ يظر
 ظرتاو ةضايمار مهانلا تضيع ييديربإر لو ةئن م دلاب عن اير رعزؤللا ٠
 دنيا امف ماض متم الي قبلا وإ خفه ركو عورتا وةل كغ ومعنإو يلو لشهب '
 لنقر تاروت لن امج تاكو لهنا اكونت نإ, زر لين ههلمغل لاو
 هااعإ فطن ينل اوسو كلو ةالفاو عر جو لسن اباوغ ضو زيورعسن ليون
 هزار غار هدزرتمارمو رمل و رباع اما رغما / لا ريواكلاًوماو لت ٠ ٠
 قتضفإو ىيعناوسو عيناك دن ءزلماارص طنب زون لسا رس هته تلو ٠

 ردا ءاضالالك كس رعزوصنتإو رين ومو عن هرمز وش إن سالف مهوب
 هوعنإو و دغإو زكا مجابمإ هع الزم ع ظمو جزر تارك دوله كفو
 ةولازبخ عرج فم 6 هاري رعو رجا لل لتنال كيرع نكست نجت موو مال, اهلشم
 جهال ةنابلل داو ة لس مهاتتإ ع ريئيتتإل موو اع/ وو سلو تم ءطحتششالاو» * ١

 اها فلا نام هدا زا] ءائيوز رواه منغ ] هجم طفلها زموراقسل مقلع ٠
 ةئلث ولم ةرلاونع قلو با داعم يحال كة زج لضإ ورمز وخلع امم

« 



 لكسر إف وصب |مسج ]هت
 ا > قراتأع اهلإر الب اهطدم م

 ةلعبر خت يوصغر إو ةنيزف رش دراشلم وعنك نوال مدعو ل يو اسإل
 ١ غفر نو لررخار او كا ظنا درع نوهت مهو لعل هلل كنك
 الزوم مديهتضر جو زمور خا نزكو هوكي عنو رعر رم اكعإ هل رتجز دخومم يعلو
 ريسمتتا بنوك طيرك هني طعمريبنل لإ عرمان هقيو ريم اعط ماوس
 بسر هين وكن رخ/رو ايوه ءزجو/دإم :زجايو هللدك يس له اررإب علا همر

 ايزو لامر عاطكالب هلل ملك )لكلا ة ير وزع ]رملة ابجس رضا قلو لل
 /يزور ب جذل فال زعو ماسر, جنم تع الرز د مرير عشت اطلع
 .. ىزدل اه رامعرسسا كتبنا نيب 0/2 علو اسس لب تقطن | تنطر تع طميكتلاو نراعأ

 د صو تظاهرت له ر يبت تع دحر م معن يون يب عر
 .ىراعلا ماليا طورت طلاع م هودحإ لها ه/ظح قآل زوران عرس لعمل
 . كرير او ءإبدكي يسضنإ ع ربع طحرطنإو عض /رئايإو :ل أر ع راسن[ قهر

 ١١١ هتالراوتو يبوس بالكوك مارب وق وزي ه 1ع رض
 .٠ بسشاورعل زجر يبل, سلك نوكمالو هعيجر طز عريرإ عير
 ومو إرلسا/ ميا عع 2 بل عرب بكسل زف سيكل ع إم لرد عر ل
 لروسيا كلاعب هر عم / اند / ب عير/ر بسن ير عالميه اورصو لكلا
 لع ربيغن هاو ريللبرعت ميار بحر تنل مويعر طلو عير تنزايهط هيي
 ادام عمان لضإ/ ام تبغ ع/نئإو كشن/2رلاخ لانو رستم
 ٠ ؟ةلضالورع هليور/ر ناو كساو وعنا رج راس /مطاقكع/ ار
 فوم ان ةكاي امن ءسلا وه نوهت اوك هواري خخ افكر اسر
 هرقل جاو: علا وهوه |ن/رح ءاض// ورد لك ني مد شل عر

 هلكاسا نك الو اضن ك اوك إلك وعن ضوه ان ]عربا ٠
 | 2١ هسا ازكي ابلإ يبن رزفإر اناا لوف اروع هلسنالا
 * 1١ لوهلهإر رطل موب ع/ر اغار سوست زحام( يزول طم اياكو
 02١ ١ 1و وراك فقع نهر ياهلا مطير راورقون »اهلك مو صنت رووعه

 . ١ جيل وخادم نان ربتس امو هم اين ا كلش رع اكو وسرت

 ف
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 وررزجسا عانس سر الان هارخ حي هو حورس موقلا لأ

 واين بنت اهي لخانو ناس ///ا عه عن هان[ لش ارش كنز
 اه ويحإو نشر جور ورنا دلو ريكتنإرر وع[ لن است يوصلك
 الم ميربلا طعم ع مرم هولا يينن نو محو كشتات نري راهم
 روم ييدجاطأ] (ىن خافئرتو لوك ري راض //ونيو تراضإب ىاويح جنو

 درت لالا واهم وستسلو/و يزول تنم لهم طفت وكن[, رم
 لفنارعطيزتامع اير كرو ىلضم ار عن اردنا هلخ لير خل عر مطجرا»
 "دس وع اوسلو ا للرحم رمت مرر اقتل //يدنلع اهب وعرو كرك

 هأورر ضر ع تغرم جيو يون تنط ع وسر/راو همت ]انور سكك
 عر وومجإا يينندموسر//ع رست امي يبفن ب ترإب هوس أو ىمعوو لل تراسل
 هنن هل ئارعلوث وعول وسال ب برس // وأو جاعن ع هيراحا
 02 وماهر هل موه ندعي حى لمى
 لياورعو م دومحسنل مينو شيبرانم | عانوا ايو كيب رو شنو متم
 روهارتو هر سثراذاو روم ال ميننو طهر شين اهتمام بوكيل
 ش 9 كار جركإر ىلع وهب, بضيفن ير وكي رات ين /ءايهننولقتلا

 ظ - ١ لهطضتاوخوو]نإ لات نع صحا عار ديقنو هل رعارتخرا ويفي
 ومين اغ/ 0 عضور جلع هلطيريومغإو وعنا هه اوبمطرامتل
 1 0و زر ايكرن إل دن رص ع1 غبفف جرضاكربرنابرعهل/ر

 دبل رحتي ركع طفل هدع/ كنا اسعار يو وزو و كسك يعم
 ظ ظ 31111111
 1ْ لعل رعنإوسمجوو هعاضإ خفو اد ك/رع/روصغم عر ارد هةلع إو
 ] لمبه حروشنو سأ ايلكلا لذئمو نادوبإ خلد تنام إبر مسارم كنه
 لقرب راربالاللارإ/ة ند يعودوا اكلااوقنرإ ««ضورصلا كز لم هي ورع
 لوجو البرشا او هرعت لم و نراروم يو رهو
 ودعنا رع لاو اهوسبع وع موزع غزو هيلو / هيغل جراج هم



 ريال عما ا تعلزمزفالئزب عون و ميو هلالمإلو لع عر رلظوعر
 لقلو يز ين عونا رابنر و رخام كعناو رغزوس لترا لع ءض كرجل كرر بز كا وذو معن رعنإو «لرع ميسر كا ذر / الع ل عرفو اع
 محو هر له نال اترزابوبو اضم نحوي فن /ارهعب (مزمضن ميج التسي ميم هةريلعو رن شن بن همئااع (رززلوس هنأ عم عوار ارعو ماهلوه د حب
 هاي لفن ارب عرابي تضر زرع بدوسو هاو اس عزت ليز نص 7 77-70 .هروعإن ا حلو زنوفجب مير ا شاب ملا وي [رتضملا تور هر لردك رف اوس - لماوه ينوب ءاقتنمرار عونه: امر اط وار نإب عج ميسلون ]نا ير وريتولتير تس ٠ ءدباويعام عليج سيزر وطاح ةلرزراوس الع عون إيل لعرت امن لن دع
 ١ رتل ينيوصنغإ بيعي ل ضاق عونزاومو يصوم وميرفت | تضع وجات دعو يصح مك نم//اعيالطب راع وليا وجزيل كج ووكر عوج عا
 دعونا علب داس وروح عمأ [2ة موجب يعزم نامي ارجو اي وؤعلا ومس ليو (ةاب عل ةالكلاو بتمر م يبغا عينيا ارو يضل را [ج/ر ورحت ا وميو
 ل هرعاالعز نو لاحبوع كيتو هلك ع ىناورابوص/مزن/ لموت اسيج جك اونستل
 فيفا اعزب ااؤسلا زون يوماسئا مصمم /لافم امي و عراب هسا رتعف
 سيئ نووه ا( الداروة فضح مر ذ/ه]ئ/رزاوبش/ يون ]ضار /مايتؤ لب
 رثاجلموارجر تضل طير املطإ يع و رخ رفاراعضو باكل لات /ووملع
 .٠ لويز ليوا ذب هلع لتر اب عابر نالا هيوم ةنفش/ لمصر كرر غلا
 لاوؤضا ء امر محل لج ييرس د وزحادن | او هن |مح | ايان كسور عساه
 عوني عا اضم تاي/ ل ه]ماضد/ك لكسر دورت بح لكزز ةنيفش ١ دوف ااًمناب إو ؟,لينهاكاعرإر عإ رص طيغمراعم اميل مليت لاضدسو رتل 7 لجبال شتر وكرر ريد ةئيقض وع عب/اع كو اؤوريدم علمتم هلررفل داو رع وظنونو هنن نعام عوضا تو رح فد اوبب قفل ع اع
 .  ريهلز»ا لزم مخ رع | اظر زم علو دفينسإ و لش زيبو/ يا ممصو لع كلي وولاء و دز مرو افصل موغز لص لع عئرو شم, /منإو موبي م ريس دلل



 ا

 ا
 ا

 ا

 ا

 / رسل ريوصح ورأى هع رغبته عيل

 هيض طر اعالج رعبا نب لام هر طم توم او طم روع
 طلعت وبغإلار سو < زمضاب ديزوج علل / يلع شومر ميار كوع وزو
 هييرورع بدرة هزم كانا جرش كوت رفضت رمادي جات ركع
 لغو: كوفلع درس ايفهاصملا عرسان راعين نعبد ع رت يلا

 ”ءاارس عبو ركل د عارم فعول ع اهرسض اليو :1ارتوهوع مر ظ

 7 بناعزاررسب وكنت خس ةامور دار ورع كج افشل عرلارسو ١
 عطلت بع عتدرر عازل

نو ة ير صصو ا فاو ضرب مالم رس ليو رفض روب طري
 ما

 َ [اسنايبلوك ميم /ك/رو درمتا/رزوهيبم

 ”ةزراويغاوخ ريا جل عجم نب الإ رش لم ف ع فمولو راسن
 ردو «اوهسرف/ لعالم يعوق لش ةئلر راض يكلم يعم عرضنا كبح +
 . لوف خا و صلاوعس د.« غنزومو لاغ انح عونا اع رم | راء جيز شمل تسل
 3م الفوزو ءردجلاعيةفا رعي حاولو ومر صد هر فارم نر هيف

 دللي مو دج غإعيروز دقيفحيرط هلو مرير ]كاكا عز رورماقللا ٠
 ١ للطرب ةرادب غل ل مزح ملف رو وري دنا وطل مالا راهم“
 لروماباج رم فافرو رزه دارو نحو لو عفا / زان انني حتت
 افعاوع يزهر روع تضر ورضاه كامل رغم عاش ا جوزك نع
 ةرصح مختار نوف ن/ةرط ونمو تار زج وه/بو هيف مكس ميزت هي
 لفت تاغ ة موبار اسرار نو ءزجاع تضر زف ضل رونوفنو ماظل أ عمت له

 ”ةللازارن ير قياكم ع لوخ 6 نتمنا تاير زوكيدرفل حصته
 اومن ارعم النو هامإ) تر زوق اسس رسام مس اوه رامز جارح يافأ
 دفنا ر/يززنضلو لان مرو يمال اسك سد غ اه عروب هزار انادي
 اديك ربما /لضيااع عزي عر اسالك بربع كازو عع ورسم ازال

 ءرشيوفدت]اديلع قا ل قتفو ايا لو هاير وها هلمؤر هه اهل ٠
 . طش معاون جرا وو ؤيعج لوتزع عج للك طاع وع كولا



 ١ ةرؤجرددصقت وله اوخأ و كورزر زن ج اعمال امضي ل الزرلب خاتما عر
 ااا صش يصارع ميش وكرت بوشر روصو م غيهض ا ل جا صمم عاو
 ررز طبخ طفل ع / رو حش عيار هاج بمئاوتس م لمخل لوتتلا يو ناصع حزما
 ريو ير زر دن دي مم دون لهي رح وك افضم تيتو قفار را رع امض يريزعإتل اباد ررمضيفح اه يتتو سرع رف/ ]و لس رتب كيرا مفيغج/ ردن يعلمنا اروع اض//الم عوبح دب اوبن وهل, ويلك /ز لل
 وز درج اليو ياهوو سررت عي /لخر وو هزسا لرب يده روك بعت
 رو تمام ويزنع اعنا دولنا د دعنا جينح/ رع / 6 ينسز ذوب واكو
 لون اردو و لاه طن علو راض زلم نير لع للنار عنك اذ رام رتل« عزوز هزغإز فلزيوس نهر يمنو همن خا ى شو ماكر تس / أريزونا اع ةلاوعيرخارررلغ
 الصح ر مان لعيد ينح غايتو ل عضر/ عينا جرام ايرصخ هع
 0/6 نرص عج / و يلاب تلبعبا جلوس الك ى تنفع كيال عاناكز
 الورع لاؤسز لوم زغو عاتي ورو عر اضاع عراك لا ترون عنتر
 لفيزنع رهو رطعوعنمت عاد برايكم ازور ميت طي ءاولسإ/ رعرصغ /يظحرلك
 2 .٠ 7 ءبل ساوند ماغز درج غير نبذ عيت وععر ارصقسويصمتو فلاش

 .هروعشم واوؤم كب مرساكعتوفو طيح عرلوفادلرطن رينن عملو عر يرن عر .٠ ١
 ضب امر مغال ع وك لةنزرلخو لكن ور صخخاو مضار فقس هلل خو فطر يئزك ئع

 ينو زنا لنفو طاق د ادم رطل ويولد عمتك لف دقيفغ ارم
 را عولا وز /وزماشوا/رإمولمغزإ جس ىالع/ 1 اعنا ت رؤس و اهنا مسفر مطل جو
 ولم اوردعل ضلوا رطملاروكزو تل ملغ ل مزز وو نزلوا ميمو نعم اها
 ورع غانم لبخ امر واع) د ءامضإ ار ىرزع ءلعار عزاه مج ويرضف/ لعزل
 رمؤسوج عه فلروومؤم وح نم امش عع لير اوهيضاوم نار ل هززيوع امو مك
 0 وفم يمن لعل دينار يزل كسر نفل م الورع عال زار يع عرج دوه لع قبرك
 7 وضم ءاوخ ث/روهريساو الفال حابعل ارجو شو ةايزاوعوس]م ويح جي اوفش ادار نغك ل لف . ييرسافا للعب عبز مل اارعس عنك ماما بطعم كبار دش ألم عوج

, 



 اهي إ عرب ضمير عير تغمر كرل كيو سر غم نوع يوغي مارضع هنن
 ةرغاربكبر ا هيدا حارويومامءادووس ولج وترسل وساهيداشا
 سخي ابوعاعو ب عفوا وسلم نوعه يلغإ ئلرو سلم كح ة لوضع ىووزنسللوب
 لين دو كد وو طام عوج عيوش لع رطخ هن | م غيرك درعض وزو لوعت ةيوخ لإ يع عودت
 هربإو مف اهدي ترن رو غم ابو منن إل وكم وكبر قو زغ كه روك
 يركن وعمرك ام ررعم راض |راسلنا ع ليمون كن ويبني كوع ميك أمر

 "داو غامر ماعم رمي ضير كربلا/انلا ربعي رومطللا و ان شخ يرفنأ
 قضرخماهردؤع الماي ثار يلع حرا غإو لك فن( كءر يلع / رع لك ذو سكره
 ةزهنلماراولكو رن يواخربتر زعير وموسم كر يتلع وطمس ءاازر ام
 از مربسي مراسلي دفن ام مز «ةر درو اس 14و

 ملوف كرطخر

 هريزاوغ جل غر دك عرركإ ةررك/م نمت منكر رم دف رجلشإا ع مسالم
 ضير ةب عامر فعنم مخ هن ووزع عير ضو رد الو طه ديري عنا وسور اورو
 قفعإو ةنتنر ار هع وعم رطو هياوصحيرأ داون ربما سو ماري جوري ز لم شطر اظن رعيو
 عناب عيعيو اهردومو لعوب روكير هوب فشل قمت مو هس نا عمرغم يقرر /منإع
 ل هت ءاص ذ يلا عبزرثل ماظن رك ةراعونم دار يعوفس زر عموفيرلك ملم
 نوي ففعل وسل ءورعر/ رورو مسيتطن مع زو ميرا رصف عاشت كلغ
 دعو يو هبا عدنا وخلا م تيمزورشيفن إرم هنتر عراق لف /رزرع وهما
 درعا زكا صدارة ةيموصنغإو زال زينها هربا اب عجرو عزت
 موس يرض بلع أمن هل لن لومعرالخو يروي ايل م نفسك ييمومنغا تي و مكمل
 اعاوععنم ةضااو .ثوفورع ل خازم يوصل وع داو عال وف رتم فقل ةهلبارعلم كمي ليارح ءاكوتنور هدم رافت ذل نلغر 9ررضلع
 درو كؤصنإو هل جوشبال» لبحر حئيرشو هلام يونا ر هيا ى زلال عييوف دن وك رم
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 ْ آ اليل انطان 1 5

 لوول كرلاةصولار خاج لواء إن شلل جر دجت عطب وق جيب يرش 00 ظ
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 هالو انا يتيما ةصونإ. كغ اوإو فم عونا ومر ةنييفش ا امل ليغ رثست اور
 ٠ دير زلمضريزك يض/ عمري ههح تنصل عملنا كل/ نفح يزول »ب عتم/ اوعي لانس ظ

 .٠ روت او لير نرجو عز لمعلم د تغو عزرا وكوب رعأ در لوس ةطغتر ابار |
 ٠ هافانا اطيحامغ زرع ارلتآ/ كأي طززريور فسح زا راظا ف بهات ردع طنب ا .. ةةزفوابتع اعابللب مامر دوام يدطم ضياع ةساراوطت سر شمع ظ
 «.٠ جرفعو ايت عبار معلب ليون لك واجن در هز / كال دال ورع لطم العر 0

 تعول هاض كوبر م. ر/ررعرإر عيل اشبالو تنصل ميج سول د كيرلي لكي ظ
 رفزنل نينار مرتك والف/ وزاشل عة درب موف ريف هس ريب / طع
 ...+٠ طيوواير اطوال ابطل ضيفنا درعا م رسب غل( ع معن / و ةفيصج سنصل رو عوضإ/ يب
 7 ةاوزا ع وورم تلقوا وبرز جلدي رع هلق هب ضد و عي هلع ملف ريفا
 . هااكلامل و شمت ءاءلش د الحونمو يرتسيو إو علل عير نإ و عرتنلوء[ تن ليتل
 . افلم اضرار يسن مور فاضإغس عاضإ زر ليمان قنا عا بخ
 ' نفر يغ حرادوس كفر «ماط/ اذ يغرس لو اس لو جط الاخ مدلل ألعب

 لامير[ زو ساحل م ربحا لس حني ر وام عنف يزن عع الخإ كنور
 وس توم جدو هالك اكل م وقر انو قصف عرمان اعلا عاش ع وشما
 ٠ ١ افلا مجمع كلبلك  توضاء لج ضو ملكا طعاول وكرم اكلأ كندا اسم

 8 ترهق ظ لقازلب زج نبل طاووق د ظ
 ر» تزغانةصلا كو نطرخا] هرفي كة سرور تحا و ضلع ولع
 ١ را كوو ربنا تنال ترن زر اهلعلا عال رورسح تعنيف
 0 دعاك ئاطو ب عرنمل زا شي يرسل يتسع ضع رن
 لبو, نون يرش زو هلو زجل تتنوع دل كغ لأنه ض
 2 رافض ماو هي/ يزن قش موك زبع وللا هنو ضر ننلعرا
 ٠ 2. سئي)طارزو زن ارودنج ةتنغ جزيتم سماء اسال نالطيسب 6 عولعتو منال



 ٌورء ضعفا زب يككرفو نزعل رش 05 0
 :2/هتمر هوو نكن رن اة الون جرم لكو كك ع رسفتم خي, هلو ج1 زير طفيل

 2 2 ا ب 767ه وبس ْ 2

 امسكت دوف يعرف هلو يرو مالكلا ونف عتشلو نإ عزلا ع قتلو ٠ ١٠١
 ل دونم عهن أكراد ْ

 طمتوصا//و ميس مج سدس 2 رنة زو ثحولاكاعست رش <.

 را 4 ةينرعس ونا فعن )دنا زورا هكزتلوو بوشر زلض وللا عرضلك +
 3 0 النبل وتس وسكلعررعن ور نر روزانا كرو ران 7
 5 0 وصيف عع ا مغيومو كرز هادئا ومزو جو راسن زوي دنس اه يك نزور 0

 ٠ ةرعهتل نصت تل طهفجساملدأ لئن و شررشس بروق 0
 دع اصنجةضعا عن اروكو] و رزلياو خب فح ع ور ؤتووعيفحا عوض كلر ةالضم
 وان ولو هذوم ية ض تلا وك روع دياز برابغ عيب
 ميتيعو نواة نا مدن معطل سنحمسف ةرإ 6مم فوم مفر

 ملعون ادفعها و ماو ل كرتفع اع[ جاء شي ارزضر/ لا عيوعالم) ٠
 ري عفا اهررضإلم عننا ولك لبعإرامزر هز ابع/ رس رنيفيغع ابعإب
 الزر فسر خسرو زف نو موو نهر مؤسإلا] مز ةيفمم] ميزو
 نع ملك مزن واكل نخبة كبنرن هارلاد زعم فرز و ذل جاوا ٠
 كلو ميجا منحت قل وم شرور 17 رع
 . ابكشناب كوهتس هيلو دا, هاي ع كلون ن/وخر يارا درو قعوول اهو
 هدعمو ورب هدر عينج نطوطإو 207 عي نس]رم عجرمشجلا هوارو رعاك

 و 2م علارو م 220

 نيو نإ هداعا, تيت /وزطتاو مهرج زير 4 نورخلا) بو عقر عم
 نرش ركل و سيشل ب افئاوهر هول السا ال /ورر سنا دلو غب رم هوكنراسإ ظ

 "و ومو هادوكص] لوا بسنو زيتضلا |: لو ثيومو الإ هؤيداوه:ميسللا لما وب...

 "0 ليا عضبالنل م ورومت ابرق ويوم

 >| 4 ١ ل 5

 5 ! لذ نا : رودس نش ١ ا( سة دج ب نوير



 ظ 2 - مازال عون راب ملوش 0 6لينسزإويئنو كامعوزنمدسلا
 1 : نعإ) للفعل هنو كيل نعي ماجر إه دنع كابن راع /رلبزو لعمفر اورعهن

 ' 5-8 © رنوهدمعالجااع زمر فس/ررعإزتع ارا ل شعلاوصغا عيري 000
 ١ 5 نراانو رنج بنت 09و مه اؤأزأو 200 راض وو وروما د2 م ظ
 د بلا زوالرسا عسب علان رم توسع اد ظ
 6 0 . مروا عع ههكغو ء/كء/رأو حولا اهتحولاو حولوا رخيسأ يو اسنرلا 1
 0 نلوفس مرو( افجر زهور ددوعولاو مروه فغإ يوم رراهوثبم 9 0
 لله لنجل عطرسقنلا خنزير الناسخ تيان دلوما/افو هيلا - ٠ ىف
 080 لاو صيغ م/(2/ )ديفا ظفر يسع ابر ومزرااف ام مااإ راو عون 8-2 ظ 1

5 

 عتريس مل ةنيولااعب/ ون رضوا زتشإو رب لالا ع إرسل هن اج
 )فرز | هس هو, ه[مو م مل هوبيح عصفت اجت إب ضو ربل قانو دمضرمع
 10 ل ةلب] مالك ة قا تع قو يزضغن كتلي شموع رم[ دوك ًءاراعساما |0 ٠

 0+ بنتا لإ ة ضاق ناب ةجير اكد هعلاوس ماو طنش م وم مي ونس منع امر ابتسم 7 . ا ظ

 ؟ ٠ ازاطولا دابحال ا زنم كتان ءوكيمزلم/ آل إ وموت مرع اس لي مليت كل 1

 ظ
ٌْ 

 : ١

 0006 000 دهم دنع لش ليل وسررلرغلامعاورإو هازارد ا

 0 : الت دا از لانا كاران وز دعت ا
 2 0 وعصر ب نحل ميم د عنو ظ
 د ما ار سا ينس اس وع ايي |

 : اة عيبا | يضإ اوم | غم عوج مسا جكس وكوبر ار شنعراولب رع توريل 1 ١

 لع ونار يض لطرف عرب (هاو) نا ةيعاوسربة اسمي 07 ظ
 منا ليك البغل, ضرع/ رض ورك از تلاع جا جرب مغروصت

01 

 ةنعإ نع ةبلطجل إرم تءزلا صو سعر ةلطكر ضيا ايزوميو موسع ا عمرا ديري ِ
 اويكو دا مغ وف فشضارلو زوم لاو ::عيزاك كيقل كيوب عفن /ر نثر ركيولا رك 1

 . و لك جالا ةلبغام 6|نر دراج و> نر ويدغ م يورهشاإ 2 وزمان[ عدل عاري ا سعسلا ١

 ْ قضي لتقل بس هلسسلا ا سلخ تر 1و لوجو
0-1 

|1 
1 ! 

 "2 تأ



 ْ 6| 7 س7 زير مكر 9 ب دج“ د ماج اح

0 0 : 04 6 
 7 رلعمنا زر مزن هضضفإ ا دلرعس# هليل ل وينلك داع رأرخ

 1 وهلا علو رنهطلالقربج عجن لبرو قل لور ىيلللكر قوما رثع ايضا

 د 7 روع طمع ومولاي هسذو كف در خ/يوصحوس أر روُشن/م ل الطتو ل 4و

 1 و تر موبو لف الموكل فوغ لرد ماد سسومو

 + زر صغارمم دلع نفر عاتجا و ويكساو مكر خل دبر ل رع غلا دق ح 0 -
 3 ارينا رز عاخمل كلم ويخلي تفو نكيردتغلو ع 1

 -:زإ/ رياروك عامل ءللربخإ + نإ يوصخ/ ومو يوقسإلو 2
 ج3 _ كباوج ب صوبو يشار صبلو هربت رس رصع هما رو عيا ويضل هون مد 0

 حاجي كارو ظورعطس سف او دكر طعم / ل: هديشش رص عرس دينما ان رعر 505
 ... بس رتضا عي طا يملا ارنا عج. د وووستكر ع اضمن رمز ف ون د ومحو 2 2 :؛ ا

 ؟راكرضع لعشر عبو رغب ل 0 بس وضح 50 ١

 جراج متعررنطيرنبلا طوعا سباع ذل طيز كلام عوهلضاأ هرعغإو دن 1
 ١ "دولنا بتل نوم زودت طعام عن مرح هنا دلاله وار تملم تك

 ١ع 6-2 0 ايزو ىو ناكل ه/ دايفلاب هلو فشم يرض زبن كرش (هعااس رار هضاب 0 2

 ع جس ك١ دور فيزا تنويم لقمة نزيك موش اشر :2 ١ 7١
 6 عرايا ريرشإو دسم عوقفن موس دموع يدرس[ ظل وصووعس هزاز نالرضل و | أ

0 
 .:راخاوع علم ىلجوولا نارتو دوج لمظهر عقر عفش دي/م المنح كر ١ 0 ظ
 طلو هنووزصمع أهلا روس لمدة بالعتإرينعلت ةيرقن عرف روس, العر عنج كاهل: يلا 22

 ون هدم وعرع منهم ب هكنئاطعا ل م 0 :

 وجاماؤسإ) ءدمغ/رو/ ريال عا زم وع 00 :اسايكةزن اضع كر |
 ايما وقرا جروزخل ا بونوإيسعلام « 0

 مرده ننس العز كله مو ذر دما دونع ووو نفضح وي نورد ردح ميو
 لولو زيف بخ دا ضع روع انا لعامة محك يا
 وففعلاو زن لستر جرل]و سوينا غلا دي ارلجعو غار دناحورلا 4غ 2-0 3 6 3



 ديد ميلر زر ا وعنا ة وعر رعلس يوصي يشرك
 ١ مر عانو عدا رعت ون انؤلل نسابعلاء ام ماع عنا لكس هر
 ةيملاءءت عجهترور لع |( وم عر اعل جزع نش زر كرمت كسلا
 اللا ملعب حامل رحإولا غلا خاوهجعر صيإو ة جوس كيوم تايم رض حصل عمل هز عءارعرو اب تعوم كلر نإ لو كغ كرنب المرا ب هز ممر درو
 رخل ماير ريغ هكر يزن يخل رشلع ع) هرب روز قدما . لفعياردو «هنالعو اه جزع م هو يعو ةةايو سر لف روس وت راحو رار ثار هغو بكرا عزو // سيق كيس علو كيبتو ارم يروا مسج هن رتناموعءاعرغم هذال ذل كا مهيار ةلاشلا عر لع ع لاس لمنال ف عنو ترا ةبارو مايد علميإ ضرب :رطقسام راف[ عن ايل سر ضييبو وان /وروك الع نجل رصارشلا عنو وشر تلو سلر لاح: فللبز د فض ريعت/ز ستور وفم سو مقفل ع ونار اشللمو ٠ للموديل ةيرع لع انوع أ لعغمل حو لعبور لبض ماكاو سبأ هزاك) ايفر ملل + ةةايوريخإل عوز, عر اسفنولطغ نور ليعبر خرا لغم هر, ةيرم طلال نعاس يحوز موته /ونو 2 لاوس :لجور عوج للعم
 دارس عا سمر/ مول سنن سرور او كلاود زر نيود مالمرو

 .. عربالخل عنا ينهش هاعاازو مرعب /ر وينزل عت لجبل
 : ريان عيري مشان ع مكرر لشن صار رن /راز ف هلغاق طز مز
 صفير فجر مزور صخر عرضا وكلا مناريقنا محو إلا عوتزا 0و موف
 : ١١ وص /منإل/ عام ]تر لاوس بزلو رسالك اع عونا كار ركل ان امسو/ غم
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 ١ ضنحازالعا هسبن/و صارو عيا إراءوتسم هن عدو عانس اعل عيبج اخ وح

 0 ١ ىلفا ربما دنيا ة نام اوبل كنون نزلو لمنح وه عبار م ةنعالس ربع

 : ماا ٍ
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 "الدباب او اضمن ءرويجإ ري غرر م صا ذو مز سا ور اجا رعرو
 دونيابرو طا خلا عار ابرق عوفر تبتطرلا/ دعو عرتيوا نإ ليت فرو
 اعل ع ونام لع هبي ع / يس عوق اسمح وفور ةنمرك روت و يزوغ داود لم
 سام ماما يعإ م وقينرنإب روض ي اهسإ/ روق عر/ ب ءؤقينإ إو لسا شمورفت
 // فم رونا ءوفسوباوشإلا وفعال ]ملا م زيرعا ير راسن عابس وه هنو
 و ةدإو هوم هلل اننا ير ضو وف لعلوم امرنا ونس كرت سك

 عيمتب/ ولم رهن هاد طل 6 /موفم كاكا كلموفع جيت عدرا اصدح أر ويعبر
 لغإبزرمو وبشار ولبست وعرف هيزد وت زيعلا كمواد اس6 يوعم

 وبجوار اهوا سر وعون وما طا ونمفع زب احسك
 رشا موز هزل زوبع اور رجع او خلوف مز را كلمني
 رون فطر الراو /رالع رم زج امهر وش اري غ م هل يش ويمن عياسأ للا عقر
 ارو وهخارزجم هلورئا وا ا محل ماسالا هيو جركل رع راو اشور
 واضرار وهع "رار سم ناو وع طار ميني روس ركل يمغش لك

 خرم شنا بر اوسع /اهنلواعتل عونا, سالك عابس إب لأ يووم نا رعبتلا .٠
 ووبرتالمق يومك بم روو تما علا طيش مرض اووي عاصم
 .٠ 1ةاوومان/| سفن 1 جاهسإر ني مفي وعر مق غض يرسل دز سكه مشو
 شر عيو امل ركزن ملطف نم عرعر رمل كو سو ع اوبس ا مسير ورلاشوع
 "ير بعرس ربي "سولار دعباب بن لاا سعب كرير ملخرإو عون ارا شفتو
 رع واعز( فرعا طاغ رو رع ضرر نمرإ لع يونا نر ولع ونا جزع لف وتامنل
 كذب
 الش رانر يس ورك د تاهلاخ م سمت ليل شرار اشم ع وصوم م
 ياء دوت همم | ري مراد لع هك اقل رص روس / م نرؤلسمو عشرا هيلا

 اعنا ورنا عارفا ا: مز نوح ف نهال لع ى ميغ ريز غلام درب هفلسسف ولجان ٠ أ

 تفرش ورايا رزيتص ل ىجزياومإ ريتا رع ةيع وا, كارولعيم | ( ٠١
 مر ادراستراريبح ايم تن جلع عويد ع بلع نر هيلع[ جهوي لوف. * ١ ١

 ماعلا مزعل



 قوس نيون < طه

 لوننوزغارلوجر خل يهتم قضم و رجعه ان يدلخين//ينساو 7 دغيرر |« نتراؤهخ مرو يمال يبت و ارغورعمرس زن زغب زور عمه ةأ اب وسن كوك ها زمر نطوم ,زااورم زير ويد هر هل منيا كلف جرا موضومإ قعولر غعومو اطحولا ءاكنإ رف درت ا ومخيزع هيلع ونوره زور هس نو جياف همم نسمتلا .. ياو شيف قنلإرررررعم لدا قنول/ ايام دمج عرعر مل مك ل ومن
 36 لات وزن د يوفي صنكو لشتاء ويت رم طندديفتو داو ومو زج نعش ظ

 زراف كدوئنو لي عل لو” رشر) عت و ل ننوه فم نم كابل يسر
 ! ايرون داماهرو تاهشاةنلح عروب رع تنور اضم هكر كو رش لب
 ” ةئفااطصو لل مانا لخام اد سف: حرعزلوس كمآ هراوسسأو طرز ريش ١ وص الجرم نحر دارنا كلل كيب اب زجر لررزع اب تعوم لكنا /عليخ الزل دالة ين لو هوجو زين يوفنجو ها مزج راو ريغ طور لع ا طق . طصطوغ نر مكعموكد ع 4 ةيزخإ | اسعر ار اورج نأ لو /لسز طخفهرناب . قا لبو هوكيورلرل ناوي هلاغيي بضي يقاس هوكي كرته و ةل ور ويعد دن لاطنل/ن ادزإو توست رمتم عيب رط اخ ع إد درزن و زيت لم وكرر خيل دل عب ماللش عون كاي نجف خط ور/ رتل كاري رزش عا ا ينط زار دات مر مسيطر رضا لوول خام ٠ نر دو عراونمدل/ واخ رظنو ناار جرن ايند زي عيب سر هر ه/ رشا
 منع جزي لفلم يوعتشت رع رج رك قضوا يلع نلبس نو خا رعي سبع
 "مم منو ذفنا) و خارإو رمان ع يضل اعريف جزع الام سس جاع بش
 مهعع منج[ خال ا/عالخ مورس ن/ لإن وش ميري جرف وشكر ْص ولنا
 .. هاكديضر لوفد ]كو مرعم لبعو و وقل يس ديكو دبا لا رع بمشم وم نري دلف بمد غو هزوو قخررس نر جرشرا لك /رريمرلعإل جريس نعريجرخ
 بندر ةزبادل] ةنسلايتاج قف م/م رى تماىكنإ// ةلبلا اي بعمل
 هيلة وملنج وضل وضل بروما كلا ل وغر فلق يكن فتن

 ولنا دارة عاف است وس الرد علا راعإلر



 ردع

 دار ساهل وم ايمور لعمال تع /ر سو سلس ىو "0 لاو 00 درايف 0 هد ريالا اطبنجأ العشر منجي تمور يسجن ققنإب هد نا / ملام

 ققرعرم انو ويجي )وداد رمال ووص] تهل درسا و هجر زريغ/ ودع لك
 الإ ورم /هطين/ رتل رعرا/ يس ايو اطمروجير بزر طجعإل نجد ل خمل او
 . دروسا رانا دس مرام عران/ عرسك عتإدو عمت كير كو طبع
 اونا معرس بص| يرو كالا وك كالكام وو دنس اكسل رزغ ا ونالت
 ةواسوم الامر ؤس وهاس رعشة ليلكلل عرش ور ؤعن ع ياجتملا هلو اومخر
 7م جرا شملا نإ ور صوم زم هرج مقزمملاو ا: عر نم الرام عسر كرو
 لسا ولأ و زئسم عوض ومرسي رزو اسعراعم (هنا/ةلوسعؤلا حيموهو مرت
 فير وكر يس اك يدوس تار نمل معز معوض عم لئل رسم ريم القوا خذا
 ”“ ولانها معو هو تمف |ءلاسان غانو مرو //ا سب / راسن عر ع هرابع ري
 اهرب لم لو سعود طا واو ءزج هوم ملا زر ممم عع كر ووردت ا نمره دوو هلي

 ميم لغات /ر وكدو ملغ لو صعلا زعبل جرصسملر ججرومير أ[ وتو عد جعل الرتب
121 
 لع يناازسووتيم] اهلا ارم لوس زل علا طرأ ور إما ولؤرصعتا ختي رام
 دالموج تزد زال طلامركو ل )رج طم دعو عمر شن ر كل كد //ر/رزر نسولف

 رسب عر هبت رزو هت /هاقلو هشة يررشرومإ لك طور ار وزابم اح ٠
 علب اوف نوير سن ابوصو مرور ةعشس ومر رسنجو هكر وك رض ررشعو اعز
 ىهاناوسزيا دمج قزم عجل دوعن عل نسر دش /وونك وزنا طبل ظب
 ليعاالتوو م الطعن ا زهو يزن ضرس امر ]روس م امن[ ال جوع اسوم
 ير الطن لموقع عم روك وامل هيو ضو نعي زمن[ /نركي الما فللب دا

 قمه

 هددها وع هزوزكر اع الالطد إبن دعنؤل 6لعرزإ وقر يغفشألو
 لولا هنعارزر مالو طلع رع م هش مز لبو وو مري لع هلع هنخإ روس
 اواو بحط للك عصر عن نير رعت يش سعير كلر صن لزوم جز تو حسنا
 ريمؤمغإب ضن ليعاراويجع دكا رص لص روم كرارراشإل فغير لامن كنرع

 ىو ع



 " وهدوم د نذإ وح ويلا ةوغف رفا ريع اله وبك افرك رو ولو ضجر عر تلا
 نع ع راجت ايرخلت عوفر صرب عشنا و انوع عم رقمزب مدلج / نصاب مم
 ريورجنلة لع انيس نع سفار وكب ولو تقع طإر ل عسا اوردر وقت تيرم
 كفوين) لاوصتا تبحر, نيدو م عاوح عر نو ةللم 6 الج مز رزم «تواوع مير فؤرأو
 تاوحسبفق ل عا) بوش ساو( لقا وفعال يلوم رزه لعو
 ظ هوبا كعاعرطر روب نر يم اهدار للا مز وح .ولإ عيري امد ناصع رز

 نعنو ملا ماكر معيو « وا مخ نب و دوس لهو جر عال دخل لك كرم
 ١ طير سعي ززو نول ظنيحر وضل ووك اوصرهسج ع عينت طيدارردف عم
 ”لهغاع اس جبد ملوصبش عام ]مسبار جسر نك 6 كاين ح اكون عزوصعلااهركر عون
 دونا لسن امامالغم <ينريحيؤرلك ناك قوس ساو علمت نزور اضع رع
 . اص ةعوجإو// (ةبل/اب/ق جول//ينومضو طب حوكب مح رئال ضرع ير يشعل ل
 ارو قحولا فضح نغوصو راض ومارس لع ردع هير اغا وبل وع لوو
 دنسزم قطيش رنج دبا غاا طيور حار طع لك اصر ل شرإ ورم ورع
 ءونتارعءاوغمليرفإيماربع شجون[ وشو عيش عيت دع هدد «رارخ
 ' 9 وبنابرسملالاجاتخ/وحولاد نقل شل ور بكر سوم عدوه كلر رع
100 
 . وحلا معو ل اشاره ويشت/ دعم وعد ل مزة ور طغ ا كإ/ سارع
 هنلرمزرحدبعلا مالكم عاربوس عالزسو لة ة جول رمطفا ع زك ض ع يجرعلا
 ١ رمال معرس او هيهإ ايدل و كيو روع كر دنت ارز كن رك لفل ل لع
 ةصعمنوكيرإ هيدا زساوطع/ نقرر ير طهي بع علو كلو عتعو 0 يركن
 2 "لو ةؤغمءاطداعل 6|[يوناو تن عون رويت صضن كين مزو زر رعشير مهكر رض اج

: . 
 ٍا

 سميت

2< 1 , 

 ا 9 عننا »من كرر ةئج للا اخر لزم اتي ررهنإررمدعبا عارم زامل ف صي// وق

 1 0 علماوكاو اة ركير السرو عونا طع دوسو هراسنالل اتت ترس ؤبف كو راسن إو ناعم
 0[ > مكرر هليوم محو لايتتلا م[ هن ليسر وكرر امل جا رتش ما ومعي

١ 70 0 



 عر رونحاروكير ار ص[رمارمم ريا عررلعلارر/ دعا ضرلارو ير رش )اهرب دكر اسر 0
 .رغاماع يردد كنور ]كا شر عض ور لجوبا الور صور

 هرثسر هلاوبغ يدر فاعيوع تلو قالا ارسشلا 0و فار كونو عر عامر شم نإ 1
 . ةللعابوسو هيعوسلا لمنعز عنراطلب دادي وروما نور لا اال ٠

 / نول قبره مون رص طن ا نفاع وجمالا ]
 اردو مصفر ٠ . دان دفا وموسإ هورداس خلقا نلوم كيرالا عرايا ومي 12
 "و مدس يطب . فراش يفي لونا يرو سنفلابدو عناب طم هلل / غانا قف 5

 يول هدوربجتو 0غ تلو نعد دوو راع ب ماا
 زوشلإو ةللاوخلز سهوا نسما زمليغور سؤ مالو سنو

 2 عونا هيه الخن جزع بلعو رع لهو كج ميشبل ل ءابيفو تن ةذرغ جورخ "رمهتيم
 عاشر: 3 مره اعتب بعد عيل ردها نام امو !زاناووجابتلا دوم مااا هك فتش
 كرف رضي جبع سامو ؤعولا + رنا وشناع اشو لأ ةلرنوسلع قنا
 هقيترعوزف للا ع زف ووزعت ملعيزرفلا ملغ ةدلارعو صداح انج زرار يعش
 رك[ و جدتك عزبح د الغالي كلوش قرع اروهن, لادا مل لكل / اين ام
 قع يرتبغإ ابا ة زر رمش إو ماو ضي امخ رشم وسوم زعم كاع عسر
 سال لغر/ والا اطل دل ةلورجلشمل عناوخل عوف لم وع + وغم اوجربت

 منان ةليلكنا ل وم/لوزتعلا لإ ”و/رشوحو 0 هعنر ظل كتإوم ٠

 لد هزهنإو <: را[زكلع ههباونم طقر/ءاززكو رع نيف سكس
 119 سضوسو ال دورت وأ اهؤنرم ابلغ غيامرت

 ؛ةلعاولع دز ناضمو جرس هزت وفعل زا رنكمت ل ضر عش بع /ءال '

 مون نا الع م ناين لي عوج نو عنو |لم للا عزيسورط خرم رمل رج عفر عبو ظ
 ه.-هرع 2 ضجرجو لغات ميفلغوراللو ©//؛ رثاء الكب اسر عش إر فو منظف ع ورم ١ ٠١

 ١> صل هيوم لارسرر نامانزل عشا او عت عوضا جل هما ١
 + . ارا و مط او زقاا ,لطالارنو عرعر ع :رشوو داوم ليك وب

 مسبن مصاول ينو رسبت وجيه لادا ناعم ا دال )جوه زظردوم ١ ٠

0 



 0 6 7“ خخ ااا ب - "سس

 . عقلرو لاننا حزلهص) ز فضيع زوالا ج/ؤويلعاننو زير فج هارب نور 0
 - "كيلو يونمو هوايات تانا6ةدوتساوركتوراظنالنسور الخ اجا ف ١

 رز اضم سلا هلع اعط هر يدر نمل رجح لور رؤس تركو وو لزوطإو
 ا ضلوا زيوك كعب رض رم اهلعو لدن عونا ولع زنا ظ ظ
 موكلؤمبزحامن بخ امهادس كم غاسا عنو سب : ديرالزور وروما إ
 ]وهنا ةعلشلاواكافو | ذعار درجت /ةقهنلابمو ير هنأ خيام س نوري اصل ظ
 شن ؤمارت مال وتر مجم ةضورم) عهد مئنإ ناو طع وجيت .٠ ظ ْ
ْ 1111 

 در وك كرما «يجل رز اذملا قي إر شاشلا مضاد نبل اءونلا زمن ير
 عضو طترزوبنمللاو لع ضن يطع معو طي زغورشعلا كعلم ريع

 ١ ١ هرم لجدالق يعم هلا فش نرفع عاهيراسصإم «لئالر ران وسلا ظ
 ظ داهمت و ش/راس علا كرر كين عوالم +ولررلع زح عذوعم 2 تلم لفيف نأ

 ١١1 مولص,لغل النه علاق (ظئار زبمؤللا ظل لئن / رعد ورفع ص اضع مز
 ١ طرلررتولض/ يمت ام/ غابه اووغ كرف غور ف ديم الا ولام نرنلطو ريو 0

 ' يضارضيعار عيونا هر خر ور وماغإ راو ءاعطررقرب كا ةمولأ/ لل ع رب ردم
 هولخإل لموكب طذوب ومافي وموو رضا هضرإ هنو عهوؤسا رورو 2 0 ربارعر مةلع وتو وعر ضرع دعو عري ارمو ضرسملو زر حل رع

 هرربزع تسال. 1. راررعس لاح عاوتنرغز اان اور وخل اهدي رازم متع فض ١
 لورا مزرصطااومو لع هيمبقس منار ترز/ءةلي ويسار رود ل011 وسم

 مغر /2.اوفنولب اني طم هاكر زور نام دز ةييوزت اك اطمو ل عئشه ريغ ربعنا ا
 . يؤ لمولازح كريز جمعا وز وزع حريز دو ننعم ومنو نمو نضع
 0. 0 ساحل فض كو م نها /عرط اعبر راد ل هر سلو عز رتل هرم امر
 -> ١ ظنك دا طاشا وعملنا اع اميسنتلا وكت اوك ةرغور
 | ١ ٠ وتضم فاو رت أطلق رس يع نسال غانا

 | 7 ٠ لعوب دللاراعتلاط نمار ول ا عملا ومر حطص أ جورب د يماشل عر نال .

 - مم ب و م 15
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 خل ل لغلإل يوكل /ر عرسي 5 00

 ل206 وا وفم اخ نلك نإ حورينارا مكان عضو
 لب فاض عل جرو وال رع نع ان ين 1 فكما عفر ا عرع/ئ ممر
 قغلارم بل ءاوهرصر عما مرعنا ةءاقل] حري اع /زم سن لههيا/ دايرة بعد

 و وسار نشا لماع وضوازي ذنو كسر
 "الزاير تولد, :فهغل بطر علال كده اح فل
 ”نوكدوغم طور دهبي رن مفوض زرار عريان ازال
 - سرر تفلاف ل بهل عمم فاطر لير هضرر الع |, عراب راموس
 / عوز ديل ضا غو راردجب مواسم الف وكد ف ةاراترا غرد دور بصل هيما
 ريل عرس م واح ورع]ب نع وح 9 ل 1 هدرا ناو اقري راعارلا

 ... لبررما ةليرخنابوض ع ووكر تالا هيفا ل1 "لعر طرق رع تطعن
 د عار رورو ةررخ 6 حتر مرعب وه ززوفك ةزلكلا ملا وع خضر غل
 غر لمرور :لوج وسر لير عنا هس تل تعزو رولات ور هبل رخو لكلا صو امنأ

 يزيد ااا وقعا ين سم كر طفل يوهم لن 7 0 ظ
 0 يعم انلصع نان :هزويا كلب اعلي نا م عع لسور ياهل القل:
 دع صر رعايررجم هوكي موصل ف ازيغ لس عرس جرم ا اكن
 و لالا للف 00 نضزررعز ععونإ عورعيا دلو
 >0 | ةلصاورقا ب طا طللورعلا جاز فر غتسختجتمسطلا علان( يزفنملا
 . 503 + لططركراتلولا 00010 م
 ١ ضلوا بح ةزز هموم هلت ترزو ونتي مل غو هع زعل كر
 :٠ و ست: /وا مصل رس انا هسا الرع مسج
 هه. سل رو لد جرو تكايلكإإسزنم موق رو جرام
 سوه تيه را ٍض] رم ابإبعو يفهم اعيش كب رحال
 0 اسم لغم يل وهل ويف بيب هعيش تتورط وتلا
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 هز ءالعكنايبر/ فصلووخم دنا عرار

 0 ,وملععو ٍتببك عضو كياوم انو
 ك0 اند عر ضرر توليه عير
 هد سوت وتل سوم رمح
 سيار عبلة نالكو </و اور صرم دمت عوض ميال اوريسمملا كلنا لكو اوال
 ْ مو عمز»] رع ملا لتس رغم وع ه]و فمن 9
 اا يزج كرضا دمار راع رزع وسال ارش اكو
 زارع راك لمت ادار ايوس رشد يلو واع وتعز راعلأ
 اديس للاب مضل ئوضزر رز عدا ولك عج ينعم غير دكا رمدلكر اوما
 عسر ةلز مراوح سزغيو يوعن] درتساوففإب يور صا هظضرفو عم

 جيء موو حك 4| ةاربمإر شرشر م ل جوشو من

 يفيرعت ءراش نإ عدلا اقبل اشو <كرغإو عطل جتنا ههنا ورا وريم ءوشب
 1 بم 071 لال 1 ورا
 ' ا اا موكل :ةولإ اإل
 اندست ترا زم ايم كسا ماقف ولولا غش ا سما اعإلا
 ىماشن معلا: ةفارسب الهمر ادا هر تلا كر ادور تطور يزرع ارز خل وج
 هاا لساغن ارا لع ل روع <و موس رعب يطق /لمجر رن ليضرهنلا
 لع مور نمو وشو و مو إب مؤلم وضع مره ع هنزووأ قم بعويطح
 هاه ميز مز نجل ]نكاو ا اددذومو حلا كر نرش ةروصتت يو كل
 ثم ءرماروم يح هترحاولارسإ ايفو موعرنو هررضإ و يزتع 9 زو ضف دج
 اهركارهصركبا رضا خدلإررانمالخل ميل عجمي امو عطس ليغ رفض
 مز ةبللا وعامر خو ضيلتح إو زيزام هالك سارت عطر رع عهعاك لا عفر
 ظ يي هبابكسل/ رز ل شا عيللاب يلع بالعمل ترف ٌء انوغصضوؤ اصروشم
 "|| !ءوروسوروملفلا ولو نوف وفم روع رعب ير سافر ملوي رج فلم

 او

 . هلضف
 ١ طاوس موهلع

 طولا ونلمعاارمالشر/ الضر ل ا ب / مر وف بال ريزوش هرينيا ع



0 

2 2 
 : جرش طاب لو

 (ةن/اوصح ل نالقو سا
 عايز ربت ع9 رزو ع رنففعر مرو ملتح يي طيزك يار رخال عوز دفضعارهرع
 "سيينا توم عزب ان داس ل أدع زلنا
 ىسشنر طع ياعرن اش عناب هسا و/ةدرعر تاما يؤ ف ريفعنرر من هيف
 يسرح ماس وجوجل هنفرعمرجل لعشر ربل دلك

 7 ,/ جورب هنن جلا/ عند ءزاوم ل مرسلا ”لومعو عزا جرجس يلع ردوشل عر

 ا لغو [لنالعر مغ اع دامور كما و رش زامل

 ا 2
 00000 هو ولاريتوسالك رع اط جرس وعنرسا زرع وزار إ ضو صل /ضيلؤابب
 يسم هورضل يغرم ءزرتترطيزو مخ مهل سترون رعي ع رئكرسنالم

 لرضزامروبخ /للمضرم عزرا رضي للعين وصف ياض هعو خرم إف 00
 وز تاكو الراو كقربذ ريمي دل عم راسإايسلا وحال نمنع ١"
 د مودرن رار اضل وعم وشلل بس / اطيل /وضركأا / مكرر دغفع 1
 1 1/2 دعبفودي كرااذل هنو مترا لاي يطهر واد ةراعيرم 1 4 ]|
 2جاطا در ب1 ومس وزوال نمو زر ضم لا لتر سكر راش اورو ملل 5 5[

 ١ ارقام ضير نال اضل مناي عع اسال ترسم موس 3 | ظ
 : ظ هجين ربت طر رعي هلك رموز الا ونلازشل اي دوغ سن / ل عيرعإل ا

 ١
 ا

ْ 

 - مووت هس ميس 7 جو
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 ء عوضني لدزبو لسير وم ذأ هامل /هااوززرفلا ا ع

 4ةغابج م هلصشءو امس 2 راق مازهلإ راما ورع زب هروب < ا
 لش موب زا لين عاراكلر رو نور / لولا يق دوق لإ / |

 ١ ربك نتن عع نوي ا وعارج صحو ,زارنفرمرأم موك ١12 /ك اع لبطعل الط

 أ «ال زيوس والي هع ولا .|ره الم جمغل ا ااسلسر ما طبدسل/ | .٠

 ٠

0 



 ج1 كله وولي لدوروزام عطف كررت ربو ميار تم ع بم زي هامش عملا ٠

 روز ار رنلا هزتخناط لرغ/ قروي يعمر برو تح ادق ب كركر خام وكذا سلمنا وورد عر ان //لوميبم دووم ع عع مقدم اب اجت || ١ عرار كرفزا عيار مركز وز ىرارن نر نر نيو تع رع
 . رديه هيلدا مقاول هون عك و/ ان اقر هور بح | 7 وروي ويب قييم ادب سناب لوو خا ومس كب“
 ءززابعواومجلا عل اي اويحبا قدرك عير نور حالت يريبش ]1 2/,لع وع
 لهب غر بيدين ا عي حنا لفل مفعم رمق و هرإ وخل ضي هاب
 قمل ويرسا وغم ازور تمم شنوع غاغا ارب ونزل بارا سه رانك
 ٠١ دلو رتكازاوتلاء وعلادإ غني العلا طر ملص البد عوفغرو كرام
 ١ هزيل ويم زر يسشعردوسائ/لدسو مل عبو /ونغش/ يو تول زور ع رشا بغ
 ٠ تيبالمشإ نمو رص ]ناو مصير غلا امو مال مدا زميل رح مص دل/ الز نوحي
 . مطر و//دجر اكوا رعي]ء]بطاعك ءوساعرجننلادل/ جابو سس خو عدس
 هقدر ء إم عملنا واك/ ة لاروع رهن ليكم عم / طوس تم مالا ترا
 7١ . ايلبغرعءلرتحرناوتا و عررميت/ ةاوسز لكس وأ سيك يزعم
 ١١ رزعلل هللا ارنوب اول الهجر عصر ذر يع اعمر ض معاطح

| 
 +. دمع وك وضومإخالا ةيفعم جابر ويزرع تلا نزعل منعم ليغ ررع
 | 1 8 عرةلبداددكتب جنك /ادوطا ءاضابو نحصل يرض ميرع ' .١ هيه سدت وسو لكن امور ايداط ور ماو سفك هع
 1١ ١ يضرتفم بتزيلع عرفان |عرنج او لد جامل ير ورعان ارعو

 "ورمل ها ص اضنومو نص يجد /دعحإ جرف غلا ويعاد رغ/رغإنشلل
 عفا ربو علام هيج طا او ليج عيل وضت ]فر هامل عهفسا لب هل رنج عال
 | 2١ طاع وورخباكراراوجعوالطع لوس ريم ]رطل ئا لح بر ؤمسكل كو دع
 !؟ . ١ ةطعرداوتبلا عذر نار غيب وعن شر رفع لن ازينك صر

 بت



 ابار ضف تزرجن حجاب كم رول اطرح زعم هب هلظح كتر ع4
 دو انمار زف تسرب زوره ودبس دهليئ لتس اا لش عع ولعو مزز
 مئربف هم قلطمومابشن] رينو نعام ع ص نه حافل اورام ديغي
 ناله لس هيرو زج سلسال لب تابع م رعب عرف عارض بلش لع ملح
 دوم علو مهل ليزا كر نر اوم هل كر ل/ر هت / اكونت طدادئ و /رغ
 /,ح عام طئزكلبن هم طن جن رجن رسلساو ل لا رووضلا لمعت /راكرتشن كامورمزل
 اير صماصن/ ملم خروج فتش مفرخلا ديره ف روي رص مر ؤخ مام هرج
 يقتلوا عراف يلب رك لوك وص الغم هرم ادع لوهو يرو كرل]
 ةوراراصتااهسف در كوننا زك« نع روك مكوه مرا نونو زيمر ضن رشم ١ ٠

 زود ميج روك ء/وعرنست مر ئئكو اهرلععرومد نأ مرد ترعم عق كتل
 رن ىلضإر مع شلال بعإ هر سلف ة لإ, لب بو جوع لذ راورص اولعم
 ةرخ/مزارلارئع لن يد هلزغإ/ يزور شم! اغلا عاجل ددنلم وو ورش

 رغم هنتو مهوب و تفر زر /ر إو عيارت فمهما عيومت عزلا/ ير /ورارش عزم
 «هر بغل درر وم سنو رعولا/رزربر او قوه ار فوم وشل ومال ع لإ ندع
 اهم مر شا إن همك ضف م ]فام اعلم وراظر زى( يغدو موبتنك *

 لغتمؤرسإو رضا. لب هبا ينو /لعلنر لب العز رو لع يبدع ورش اعو
 ك0

 ءزنيفعيا سرع الفكين ره لو عرتنإ مسك /وفن
 يفف مع اودنر اعز نعال سرب غنا بز انور ص /اهرانضملم اهيذب وحلم
 رمل ودبطولا ةليبرتا/يوو رس ز/ ورع عو/ وصمت نإ عار و ا صسا/ر[ هلو

 هيرغم وا دهر خلاب عرحا ىرعم/ الع وكت ءريزا هلى يصةم راو بع اىع لغم ٠٠
 .ةووسيو اطول هرج منه لب از سر فالكل جر ظنا هير ون صل اك وف حو رقم
 لاراب لف عضال رز م عيضا  ردوص اطول رغم زاو/ر إال قوس اغلا
 نيالا جي ولاقت: عسا مدرس هههصعإا جاك صاغ
 رههغا عيرتال» ه/رررو ملا خرجا فا يَوْم جر لل دتو دمر غرار بف يرحل
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 ١ ىبوت عشا تالؤرر
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 ضرر :

 زو تب عر ودناب وب برات وح الك رجلي / و شرير ردم
 . يداوم رهو خو رلص هوب عانزرح لينك نا هيب كح تشل ية
 1/ ع ويرامنغياررايرس تبسم هيلا لاوس عوج لرذوع بطرم
 2 / زار: تنم كح نوجا طلرذوع قرم هن ن)هيلوس اتطو زيكو رم خرا اطبو
 ١ هاوساعر انفال ص ورم ع رعن علم اديب هعمل مفهوم هام
 رلابغزل عورون, لبر ناطقا[ صعب اجلال لاضر وه االع هرم اكو رشم
 .جصصل لمار اها صير هر ورفع قيساك|ررو فخر رجا لبغ ب يرلسم
 ناكراو ليتر مترا هرعرل دار رجوي لابغرب دج/ ملك ونرش ماطر هيكسر
 قي 3 ريك لا لاق رع فراس لقت ىو ءزرد/ 6ع وسن كنان عير

 ظ هيفا ولج موك 6/هغلإ و 0 //روزصلاو راو راب للنوع تمون رع
 لاصتإإو سنا اسرؤتم وابو لبا ءلازأعإ يي ير زلسمو درع

 لارين رن رابع لمع وتطل عيت لوزن دلل ةيرإ/ را صقإ لودر 0 0 دياره وعل وضوتيو
 كراس رامض/ ناب غمرت طرد ورملو كف ززلو عه كلن لب هان جيرغنا
 ١.. ىفاخاو وارشاد, ضاروفن اتش نادين كرر اكسر وعنا
 نيموغت نمر هلو نبل اميز عوو كوس ةلياورل ع ءاعتنن نع الي رين لك كلغ
 هايفلرز ردا رنو رس كللب ترعارعو /دكموّقب ن) /ة/اهرتلا عدرتتنلا اصل / نس

 . عيت مربعا كريع هول او كو خيومر © فيول نزرع ةرروزبلا
 ك3, وريال ور لن يوغا وسسرش/ حولا هيرو ردت طلب رمز ناو
 هلروبساروري عنف )ضال جرش ار رم رودس هبددجورلو

 هطيتلعل عالم ةريزعقرسا ريماس يمضي زل زر هي زل
 لقمه وع دور عمرك ار وور ضار هربجو 22و عز هجره | هيبومو ورشا ورك مغ
 ال ةؤرعلاموا رئي ولان واي هيدا عا ير تعإ وعدو ام
 مرسوم طرح يرفقزو وزنا وكم دز رجول[ أ ل رع ورك ري اهلج
 ا ةنويوزكرم يايا ؤسا وينر باز نشب وتو لمح

9 " 



 8 0 بة

 جورب اني الوسع تدرج عنا ع راض[ اوممو هور ار جرم أع اضإرا
 ةررحا و هيوتير ؟تيره ابر سر زرحب دور يجامل ج روتي يرش رع مورس / نون
 عندو وح نر وُ( وف وعم ات لردو سلط موك يوم عبو وهو
 ورام يعطل ونمو علدتع رن العد حيي فطو ريرنع وز وز اهظوح هذا ورزكر

 زا تسماب سنك فلا هع كعو هاك اهو سرعان ولج: قوس و عيورش
 ىنن) وسو طفارر حل يشد لير ولاكن رو شيوعو عرتآو ليز ضر جوزوددبلا
 ردوا وهسه دوت 1 غر معز رشم مالك !/وس تسر ساكو سو توسل لوما
 عيناسل سر ورشا بزار بنا هو طور جيتا جب لزوار عراك از يف
 "لولا مغلوب عرش عا هكو سر عقم ورش ون رجا ينزإ 4ك, كر يراك
 از قفاكلاكعنإر جر ضإو نال زر اك/ر ركع الرو قر فارع رع ربو ال رب ورام
 نلف وصنع يود نلوعيكلا غر دكعن عوفي جلد اهالغ جول نور عملا
 طوب هديتي الراو دارعد زعبل رع وزيودا جمر كيقعتل نايا ير اكون
 ترج عياو ءازنحب لسن درا حطو كؤنلا وعرض اعذب فم ياغرموام
 "طاف اوع ورع يار هداك ايرارم نإ ومجلة اتي علا خل يضر

 ايوركناه وحر ميو رمد ليزر قع نإ ةاوبض/ نع يعن راهتخ انزإةة لل ليضع“. - |
 متتررزناوكالكلين رز ةيرورظيإر ارا ريوروكرنم نعل ورش تنزف كغم
 هما روكي زومو الشر را ذكر افل ا رمياول يو متو وك روزا هالخ لك زوبيم
 تعول رضارمشل م( منو طملا جا ذا حليو زم ادارعإ زر ةوكيو مرن هيرو يع
 ٌلضانضاؤو 041 ى ميو رمندزعو اون معسل | لولو رفا مضر دوتفر
 لاو دبع يريم ز] تقوس /ر عرش اوه لحام خلا 2 ايقرنمو امينا خخ
 يتاءرس او ديلا ونوم لبن زا ع لانش زا رك/ روس تلقح مشا لم
 هئدليردعا ما ذص فز مهصشت خس تح لت درع هلاكص برنت رامبو
 لنا يدر لبس ام ولعإ وبر يعزز وصفا يوم نير رغد جرو امنع
 نة ام ازعل لب بحلق غم إع يراغيؤعمن مضل رز
 طرقا وامس فج «ةرعإ ملع7 بعز رهب اء عريش ريس للا ججوم عرفنا



 كلف رعب هينا ز مرعاب جزخالوتع ةلنوربج /ءاوشاررما» /طزأ زارا معنا 2 3 1 ظ : 7 5 ,٠ أر
 وكره دايو سمعا د الختسا ماو بئر ذل يمي و همت يوعإ] ساشا رش اهم / ينل ابد ]ينا زوزو ماهر نم داوم »سدا جدنا عالطالل/ ةرقر
 للرب زبران رسل ع ربان ادي / رايس / ناكل لع عير ارك يخل منن | هتك يلصررد نونا يلي فشلا سزرمو قلل رتل ع رز قار مع منت ١ سفر ودنا عبزضرم هور عر موزي يف عال رغر روقشم لان و ريتس سن
 دصوخوس يع رو رلعإب رهاب رتل رغم وتعب اوشا 2//ةجرلاهقال سار خس مايمكن اوان صاب ميرعزس زول خلا
 ١ يرو هيلع ياك دز بتربو عر مضل ءلجنإب عج ةصرروا رينا ليسو وف
 ظ فيعنإل م فورم مزخ ممعاتد كور شيجاطلرو مايضلراذ رن لست رع
 ١ سنقاواهم وادب ع يسال وزربعم د ضر عاق ارم لسع دم عمور ينزل
 - ١ مضوف رضا تطاول يعن تجي و معن / متر /ر/4// ع ضايق ون ردد قلو وة زيف كر صمام اسف ةورص نسر ايضا ا بوبا د روز ويفوزبزوإ كارد مبقل عماير تو ضان وقت ضن اوقع اوم زغيفض ع يصل 5 ١ ةيارعرداو ضنا عارم صامل عرخ مرت ورش او اسمي زسد كرز ملم
 00 رضا ضرب عامو سراب ةيزادروع باوك موق معو يوذنيز ري عغ رعي
 رم رو شلزررعاو 00: ارنوب ع يرضخ طوله ملفا قيراط ناكها للك و

 يإ

 كنار عارم وراس زر (([ كسل ف ابن هد ريت دهن اعلاب وع صلال
 ا: ةنارس شبا هزعلادافب ناك ريو ملعب دفا نيل مديت عد اك ريتمتو را"

 1 ميار مؤزور موز هنن ءيوضلا زوار عا سرت لضيوف النا زصن وص بيج ب +: سسسم
 . هضيورارضرور عصام ومحل كد برم رنج هين يزد واد سنابل انفي نش ٠١ ** ١

 | للرقم: لزاروض در ضلو إس «رجإ هش حار ررصت و زلت عر صوص ةارعر لمتنا
 رولان وادع م رص ذاع نيو لين إ جبل اتوصنرب يدل ربع دوور زغنإ ب هاودزفنما رعت رجلا ياعم تقلا هزوسان اع عينت و صنم
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 مصر كلك درس هب 007 ةتاررفوي ماع مضوي ورع ممرنتملا ا

 ري اهرب !ملسج نا زر ىعوسلا جلخ ورش لير صك تا ةرورط كرون
 رون الو صض راع اكن ةوزم ” نرومقلا و عنا عزو لعبا ع
 وررجو الروز لم ورم ارم راومم“ قوص رم هلع ءاك6 هرم اع عناق
 دينو لاف كيم طر ورص هعراردالولخرغ/ © راععر وصيت مشل حنت عروس هع بم
 رك طبت مخ ضر مو ماض زروعتشن عز ةيزووصن علل زم[ رغمحوس فنا اع
 «هورو محو ص هنود جرود توج ايزو عع طا مجوت 1/7 وعسر تراك تو

 رالضج غو يو رع رن لها ور ر/وسدغرلع ارنسرملا هرعت هينا اكله

 زوما سمس همر عوار عريرتسال عرف هوي جول رو اال هرب
 اهنا م ' تروعياخل ريل رن اكاهب ع اال ءادامإلا يس هلال هد

 شر ذلك راسو سنع جرعم جربنا ور لعلي /:وعومسعمرعزربناتلا وتم
 ل نفي رتف اعتماد وره عضل قمر موون نه الم هنن ير
 لبا زاراشيرام هيرلا بربي كوسن ريو تتلطو ا وإذ عولشس را عنومعتاروع
 3 1 عضا| لله مو صوم كرم ع سزددم هب ةيإع بعلو عاوزه هظاعإل
 1 عض وؤالاريفينح جل تاع 4/ نورا لعرب اب كيل >

 5 روعسلار كرو مسبب هدرعشملا وفا مي ايناس نك
 مخ طوب فردبام سيئ وعشل ريغ موو تةيفس عل مل عكار ني طال يلع
 . ورا مالك رس ضف ادرك ماصاعنز عيذز و تتسم ثم يع إو كو وعجرمشلو 0

 110111111111 « ضو ريل قسد روعتتم أ«
 . لطر دوعش ثم رباعوتسلا ا ”زنوروضفنامكورمكعت ا دلال
 0010م ري طلو سلخ ةلوحتر ثار 1:4 ىتتلار دقو علا

 1! 0 2 عم لهنا كيج لق يل خفت ا ا

 ظ كاس دز رغنإ صفت ابل تا وع قسما بن عيناك 4
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 هننعباعوخلا؟رماسخرإ رمزا, عج و ننس ورع راع[ ردم: 2عرص مخ
 "0| هلو مهصطشلبعظرنج د ليرج | نالرع و روعش اان ح عوقت وك ريغ نرغب
 1١ جب هرتسا عل ولو سرك دويغ ورش عالطرح رم نع ربت مع

 .١ ةيدااؤ خلا وبتوسر عيرتلا ديلا عرش ب تقلا ظل راهن يدب
 ديم اعل غون دا هير دفس اينما يرغول عاق م الم رشلادر
 رولا هنو ماب لم اعمر و صو طم اسر ايلع هدو ليدز غمار سعب وت يو
 كلفنا مني اغلا عيت وني تلم زر دش فهلا عثر دمة يلكل ]غن لكل] الور فعلا
 مننا بير بومو لمتو مشيت مرعي وب وشلل جر زشو تحي دن( بيوت ني زب الوب
 ٠ ةالاووينا بردا عير تك فارم رش / نبض عر عز ص اد عرش يو
 نادم برضالب ونال عزو كاب وقص ام جراسا كلاب ورنا
 لفشل رب غال ابزاز ب رعت كب يلازلؤرو «وعو عطار لل رسال
 ١ ةظإ زرار يضم عير عن لور | فاطر عايش إو لزيت ولو ع لا رمتظل
 هلردلايز ير زكاة رسمف لا متلو جبع عذرلو ماع ور طن ع
 مالا بزر ديالح و ار اس زبن ل فسرت غر امقالقو نان ين علا وشي ربي مطران
 ٠.١ مااررالاادتبلايفنرسر بر او مرمرة فرش ير كرا عما, .نردينالح
 سلال نوبت و ويسر هك ل يؤترعرب معرتحا وطن ين رت تلال
 . وال يار ظن رك دون جو قلن ليوان لي ملظو و وزر

0 
 عاوز هلرعزنلالو هي دلشي يو عزك يظن ااه ضم وعر خضر رهو ناو نا
 عورفلاربضبموفرسكو رعب راسل ةزنومر لهم لف خريس كارو محم
 .ديززاليطز/هلكوز مرلإر هيوستن ع وبر ير شارت طن انو الما رج
 . سؤال سال نيتغرل عشار فلكم زا منور مرار غر يضع[ سليف يدب زق
 رركه ضرر ضررا لب امرع رع بتش ا( رو رن لعن يدش ءرويمل /مل كابن
 عج رفة ارض رخو كر هصخش إو فور معرف لاسر كريررغإو ةلفركن
 ا جوار يرتد كنب هعترصن ضاق رو كي حاشا ويم

0 



 كيرا ورك يرث ىنيسهنا يش نسا
 "تاهو رخو روع ل سوك ع جوف رومو كن هع اعو غنا: و لعلام
 ةيفعر وش رك غل املس يرن ك/ وص ولو رموزيغو أس اكعو و لباب ر كيرا
 8 انور مات باوراق هولاتعإ ءلروصتل عع لاو ادم رع اع عيبحر ينو
 م عفاش طوعا موهش  ةيوعضن هز يز رمال ضم خصوررصنلا عوز عع

 4 قفط 6 نهال لفل يلون وو ضرضتلبزاموسر)اهريرعر جرد لوك وتلا
 وعفا »روز غرست عرس عزرا عزسيفع ”ارصفاس تل هاضرإ نإ عر متر اعرتم

 -ظ بعل هااخييجاتبوخ ام هرعت ياو هنو جوروصنت ام رتب «ىرابحإول ظ

 ا يزرطايرعسضرسي طل وضعه يزور فاو عئيريقا 7
 انزرومإ/لب ارو مس/ صخري ذيع! رول ماو ناو هزل جنه زغ ل اغم فنين ْ

 1 و جرو كلبه سزوزغينغ ايروكا موطنا
 ىقتباؤعولانهتز/ق مولا عاش هزاع عن روميفو هيتس هلم /رعروجرفو زك لوو

 رمل طعنا ضو مهللبنم بسد قال طوع دج يعلو ن/ لد سر فخ ع يضل
 درا هجاوب طوني مرخاب رهن فرغم ديجي, © هر ع عي ررغ برا ف صرر انك كوك دو
 ةغيروسووبخا سامو ريت ىمع عيررعملا جير غ هع حر رن ماو عدروعب
 دونر زعموا كلك عون انشدك عر ايروو نب يما هاا

 لل نارغرج هروأو اذن ءزلد عسر مهو «ر بج ردرخت كرش هيف اوس

 لرسوم هالو نو عرغررحو/ نط لبيع اسلسنل زل اي
 زن ل[ اعناطو رص رشري لزمه رزه لنا ةيعزدو لس وز
 هريشالج (ةوصنءومو ويقرر لو فرن يعلو 0 « علك بلت
 ”ئموراوبلكت موا ضرعرلو لس رشنإ ل دو ورب ريب عن يرفل إرم شل اا
 شل موب يش
 ةزتضول هلع إبطال اننا كلر عيوعن :نا/موكيف وهب دنرنكلا عار هك لب
 لإ طعم يثأ رم موكو عورخإ هاب امهف زين انك نلبوج] روع هلرهف], ةديكذ هع

 1 ةزنمئاومرض/ن/ لدم كمن ة اننا ترص رع لولا شلاش رم يلاَع

 ا



 [هدب هى سفصماو بت سم بس 1
 سامع م اجإ» اا اة سل غصاب

 "2 همومي( [:هلو رح انوكير للك تريتززإإ عفا ييكوؤم كره عفر هم نر ظ
 اع ودرصإ/ خعناو مطيع, اننا ىردج و لوو ظفاررخ/ و ةانعيرع/ ءاكرشا اروح ليج ْ
 . . اه ] هعفاضو ىك تا لا زي غي ماش إم قرأ ذو قلك ان ويب ناسف ل |

 7 2 ةلامصإ ون ومرا رج عبار وفير ارش سكاس ى
 ١ بالو ن/رتراكد وريد ويني ليم تيرم يزهر رطرعش يفهم فرار يفرغ

5 
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 . ا وروررب مه ومصنو و يتنوناوع عسا هينا وع وقيم «هيرع
 دوولاو نال جوعرلرع وين هيونولم ةلرض/ ينم ماعسشا ريغ عز ع هيو ورك عر
 . صماصلا للك ووْمْلَع لفا/ عنود ررس هيمن ى للا حر درر اهدنا طار
 7. دعرغ/نلفرشو /ويردع جيش حالع اوسو ميال لباد البوس ور زلم

 2 مموشف ضدي هةلعا فاطر ادوكت وو علا تزاراهتظ لم اكسو هلك عدلا 1
 7 ري ءررطصالا يعط رضاك يرحب < صإو مصار يفر الع ره سنا

 عبو تازونا د يريغ/ ماب ككل غ نال اهئشنلب مناوي ع زعم
 ١ سيفنار نونو وقنار نر رهف خب ف هنود 0
 ظ لسرابخا/ رم زكملإو عيرضن لب 1 ل

001 

 7 0 + عروس شلل هضم امو يصل اذن '

 | ١> * نشلإو نصل نع/ امض مي درو قزضنلو نكلاوو زك ىرصتل/ مهن عناد ٌْ

 0 هزخامرؤطع ءالتلاوايربخ رع وربعوم عرش مل امزرو رج باعه كر كيد |

 2 1 1/لفضالمع نزولا ا ناك وكب اشار صو بفشل لكرو جزبف] ةيرغتو قدهنا ظ
 ٠ 1 ةليتادوزولول هر ريغ اضاع رخابم كلارا هغرلط تاكو از ولهنا ْ

 وميفااع بك امنع ناجى ع زملا ردن د[يربج إو نكن وراورطل/ لفت نفور

 «ن] لعن يؤتإو لك اموراهرص ال موه كيلر بحود مام و/لاب إلا خقس يف رع ظ
 قمبر غنا حرجا نوم ءاتن وم وسإ/ ميم #/ق طنا ريت ءوزصإ /لامخإب هللا

 بلخير يا بنشإ ربع ملف «تهو قنا افا لكل / لغير فز عفر 1
 زل /هتحز مومو للدتشم طمالكر وكن إم عاوضمرو مليا ماد ءلعيفف بير عم هع

 ملفنا كر اهكلابدإ امن /هضف اا ا 5

 كل وخلك ءاشم جاع خا لرن دكه ل لم ستار // امه رشف جم '
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 هلق عوز نال د ئالبد عوف ءل غرير عضال مق لوري دج ع جاو لفل
 امال بت هاغز خمر ذنلزرت/مو مشاكل نلا ةياموكت عفو مم ليغ رع نراك
 ؟ وعلم لنا عرضوب بخلع دكت لين يبخفأل ووو طقم ازا ميشو ر/ر فذ لع

 رمزا ظن قلاو ىرصلا الاهخإ د زاضوكر شح / يضرك ذ هارد اوعيو فش ٠
 جرعة شرع بكل اهمرمتا اغنام سلا جس / نووي يرض

 «دكرزر رز زهل/> لع انزلراءااج لمع كرير مخي ع ضرع اكرم اقغ اورو ْ

 ٠ ئاعا> عر ببعرر سالك ا دعس آر ي عاامنصر درر كورس نع رمشنزو
 رمز لعرارمإ هس م رخام نك اعرف /// ويكرم ةفمرلع

 ربل خرر إو نعول رش عر ةك لك الانف يقزل ل ازإزإو لفتت اكالراذإر ]

 عك 0 يول وعل نيس 00 ١
 هاّررعو البجةسور/ر اك بص اءاوننإء هطر نكاطوور صن هغررل الر غر عصر ع ظ

 يسلك تل اءرمج/رعدع مو درب علب/ وغلا راو///رطسل/ هرايوكنإلو مشو ظ

 هااغلاهر زكر لمار دما عرررلا هوز ليال مفاعل عرالو عل
 2 مناور ينم اب ذيل القل تاس رلى حاط ز / يضم نابي را ٠

 ظ
0 

 ا

  رالمضاشإل] ضو عمل نير رت عل ربز رز "اهلسصببلا م
 . ماهنسازو يزتإ و ته كاك وس راهو مو سلو عدا لهو مو وعلو اعمل لعمر
 يول فلا وإن دوربضإ ردم عش رشم عك ريغ سر لئيم
 . كله علو بوقر رت عر ظفلل مل عرونو لل ه/ لورق فسد ف/ ةمورففل

 كلر رز عن يؤهل يوم يصفه درتي هير عنتر لول رض / هدرا ونمت 07
 هيحر ع سارا غل م يضم مرد صررزر صل رم لج في عررورررز عل قد ي/ خذ ا
 ةالاو فصنادلب كرا كار علت واق قرد ورق مليم يعط مياه هيرفي ٠
 /ةزسكمإر دار ربزعت لبر بغا ورك سرزجا 2 مر عاوااضعإ رمال تال ٠
 .لكاوء/ةزرهش إو يرعالاهغ كرك زر ذا زعل ةرديلفم)/ يضدلا رع فل ْ
 ريثإ دبل ررياظعإ/ م جرش جار عزو زلم زا دلل للامن و نراهن ميشلان ظ

 طا لتللالاغلادوروعونع ةقيؤسيو عنو د يضل لع دلال يال اهيل وهل اوم

_ 



 7< زل عزنا يلب //ن ضنارع متنوع كرش هو لح 0 كبلب ب
 لماسإرقلر/ءلهخ رع هك لارسء ملا صيت م لذكر لا وحط وو رت ويضر 717
 ٠ 0 ومو هينا ريو كورس رنة يرو كالا ؤعلادل لم راع كوع "للعم كورمع
 نإ علو هرمنا لغو مضيفا مال هاهصم/مؤب لم 0

 000١| صورعبا// لروح ضب ركل تا هلة ايورز زيف جت لع
 اولا زير راع كتل حوت ع

 اضم عيان بنتا زراف دبل لن نرآف وزرع و لاو كيم
 يبه الي ضب 0 1 "نوار فر تروم
 ارح وال يركز رعت دخوركب رو همت ل بشنلا يوم ووصل

 ا 0 ا
1 1 0 
 06 عاما طاع لول ض راو لول تدك رع ك1 ء اشعر عر
 ١ ١> هاوضاك 1 سهير هه امال هيرو كولا ةيرعت هلو
 ْ + ' لة سوط خال الردم هير از مومو راتسر عال كل ا . فان وركرس رضيراو ن4[ يع سار يلم تمار مك دلال دج

 211 رعد نانو رئاوسو يغب ناو زاب لاو جفعم زب تسلا ظ
 لج/لبزو كي اع/رفست وا محروم ل وداع ياريس اوك م7 "لما عزيز
 00 هيا ملغوسو اء أري نسا مر لو 4 فما ماور لسير ع لاس رم

 0 لاو بومروكنو]ءاا يفلت لب عفا عراك ص كيرف داي[ عب ير اانا
 1١ ١ الضوي تاللاومايزخلبلاشرفو فالباوصإو اهدلاب/ع عم عضوم وكر رز
 ١ نوار ها مورو رض رب لج اغ ناريس كرجل لولا ةصضغ لي
 :؛ دفق كان اول لون عوني هرج إيلتلط طم وم ون ضنا عالي و مغ
 زاملاج قتل تق لوغغئزكو زلمه لك هلكرج, 'مسفلا هور صرف دبل
 قالروكب راياوشوكج جي رلضئاردق ارش 6ك دل سل ضنا خو انام
 بانا ولن ةرو هروح ؤيؤلا هاك تنم هن عوج اوله

 هد روب



 ذب باري م قف بولا و دلما ميرور لص عضو داو نر س نهرين 0“
 ليز غال دزإ الساخر كر لإ و ورصلا عال را بيضت ديه سنار 0
 منير هلو ورصر/رافحا هجر منهن ا ديبضف ا اسلم مصير رج ابزو لطم لإز :
 ااه عرصطلا دفا م وهعمالظل مرن عراب الكفو هيك نإ ماا أ

 اناا هدير تام/ لانا عشا مراعيرس يعور كلم ف دنع غرور يبصق ٠
 اردو دمار /غغ وكت ئه ير كر اهضر غي ءراغزإر يشن 2 4/ع( ينشف
 -  هررغا لئلا جاوب /ررهبعت طنا لن لزوم ةلرا زر ضان يعن
 /ة/ ينل رركط | ةههررر غو عج دكا رعد امفع تر يدر ضف ل لغ كرك
 نه لعيرر بعو مرفق ابو عينا بعمل مرمر دار ملك/ او رت
 هلا رع جزر زاربس عكف دافني عدوه ينل موعد ع
 وعم عار يزن م كح بص ةئاؤوع لارا رادنإل عمو رعن/ هر يزلصفلا
 "ليتر لمت د هةفراسا الر روي اب هنري ربعنا ف ويظطمفلا

 هر عزنا ةزلعر رض هنا هإ رز محن /رزدع عذملا كيزئوكت ومس ع عينير ٠
 وع ريع ووكر الغرر وعح  تسب راع عتئت و زطعلل ههنا رع زري ٠

 ورمل |رلغا [جرانغس تانفن هيب ةبورر كلازعاههسقتنإ/ كوز الر / ال <<

 لهنا عزم ببن بشلاو زرع اد اربد نمر بت سيك ور لس مكر ءلهنإ ع تعول
 قي: /امزوو ا مدإ ثيغ رباع ري اقوف اعين الو ليا رفدإ ع فيل رار مخلب كا
 - ١ ةليارر ئبرننوببضن (يورعلا املا ورع ء/عرب رع طرعان واود

 يما سهركربإر دهس الهام عت هاو زيضن بوذا معي ءتاقكرتلا ١
 ؟بااجام هيا انت تضفرلاجديررغ مرج كفؤ الشر ب رم ع

 ديالو رص سان ور سااادبق عرج ارم ير لسعر دو تارة لع رلاب ىتنع * هاواي يضاف ل يضم ينام عرعر دايت فروا
 لربك لم زيدقلا ملت لل ةيؤشلا ب0 اكم رار زر بصف نير عرس فرك
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 0 بس بسب عام تع ب ساو 5
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 عربا رث وزرع لزويو رعنبعو اة رجا ان ء لج اكرر عرفلوعإفلا ههنا , ات ليز زيف انو زنا وبعور م راك جزر أومحت عوير كلام دهرسالروعاقنأ كة ياكإو لوما تروم رضا درب سمك لي اوس ممم يسير ”رفر سوانا شاش يندر اعالي وريد شن اذاكر ىعاربعر هم هلرعنو غامر سفن نار الضر( روك نط رو ربط يرو وا عنتر طمني وفر سوو زخات زلعنن زياش هرجع ورايا تودع داع رعنرو ينل اك كسك ير يضفل/اولانوبم ءاضالوووزدلال/ للص[ الش داب /(عينل] لومي ةيليربشو ملت ارزم كين أع مرو رولر ح هناجر رسل وو جرب دلهي هنيه اوتسنإ ورسام إإ رهنإ هرؤسم لضا/ ضرر لور كت غلب عنها /وز مهئزصن موك وربع ناكامولاوا عا هرسيلا عايز طزرخرإ امعل روصو عال يس كة رق مر هير مم انهم تاع ذاهب بقتل صني طع لهل عراه شبالل كله ربزلاعاس اناا رثو ملا لا ]بمن ريد / ونام لفاتس ربعي لف ]ع ظرخإ ل ياربي خبار فلا زك هع بسر علاوي ريل رز تش يدون طول را
 ساذج نار لاواك منارات زل ندخل فا أ هيون حرك قرر سل زل ورع
 لكلاب غارت يووارفاررضإ ع وخال شع حرز اطر لعب تاب نزيل ايلات ريس ةضعارزولد « شارو جار ب بوسبا سواق
 . رمل مج ذكي اير فم عيوني غم اعو صو ع فو مضي هل رر زو لنو
 0 وا ولاا ا باطل بير عيتسوب لع خارو يتسم ضلاجاهيوحإ يزور موز للك روس
 'إ ظ ' يضل هئاوبفشن زاب طام رعب امنا هر ش موو عزم لغم ةللخا روض مسرور انهو . اغار ليال دب رضا وعر ل اع نق ارك ين رعت كلن هي نيون هانا لع رمنو اناس اقرأ اب زمور يمر يار عنا دهن / ل وخر شمل

 ..- دو هع .ةقالاد داق. يوسح م

 اناآ ٠
7 



 ٠ ينضم هيون سرس مند زور ريختر وس وعدة ع طرفس يزل
 روسو ز طنا لومي وني تنل ادراك / كمن لع طشم رق رف عزرا
 هلو اكبر عازب وكصمل ءالك غزو ورش /معاكير عسل تل ربيعاكو رنا بو فارم مش

 الع ورغش فايبر شنو مغاسااصمأ ع روكب يوسي يطول عر عن
 الدراعلا ليو صفم زورو كغ عع زرت ردو صور يل صه يجر فنه نإ ماهو رلع
 الله بان ابو يتيتالو دسم رسوكالاوؤعو ويوم من كقر وز انجاح
 رنتفلافلريفني ناوع ازور روي ور مثل هس ريضفل مر هزربع صل هاو
 اوك يؤ تنام عدل رهقس نو إو امله بوم تنجم يمتفل ور ايؤح]ن] عتوساو شايع
 ىعونم لوزن /اسفن ككاو د هتان شؤم طوال ريتك نإإو ريل تاو عورييفف
 عزي صلو رف كرر ينسي كك ورضا ونزل م لك يلوي
 "هد ءماربقم عامر هع عض عوب يكلم معنل ير زامل ء زوز /نرزا
 مهلاطملع/ كنغر دلو هنتر يمس يت رد ياو وتص الكل لهن يشن عزمت
 هدوتيعبم وسنن يغفل عير لإ[ ةلكلو رقم علل هيف متي طش در هيك
 قفضرنكلا يو طامي عفاولا عار منسوب عريق ركل مو زف ورا زف الور وكلت
 ريدا هز لك ضو يصل, وسناب اكرر لو شتور عالم م غلا وسمت هتك و
 زاب ماك نزلا ولبن هين اه سلتا اعاده ناني زوغ العا رونو قيغجعالم
 /و لون[ ميننز فال عملا عرج دفاع هد كليو رصد كلل معالفإ مغ من اب هصصيخ جر ولو

 رج الاهم نزل لرع طالعت تنل دكا موي: + طار مسير جت من ف لن ززال
 رميا ودبفانازو ةتفرلا + ملم عنز ضاعن فرو اب دين لاسيما لهشام
 ريدر عنا ولنا و غلام زمر هب 69 هاو شز اكو كا يعول هش لا نال عيبقشل
 "العمل ااعددلا وسلا دمر اب هدير مكنون عر عني وكيد ةيلا و هن هنا لهل
 مفوض وبتوم افا مو ناين اوردر 6و اهتنماغنلو مالاتسإ غصوج اب هنوشملا
 لئلا هلوُم) وتل عاليجب يرن كعب | ىلب لج .ايروكزل ههه هل يحتل
 7 ا "ل ماوس/عيبع ليو وعروض يضف يخي يكتم هجوم وشن عجول مكوة

 ع



 يضلل ةطفو|يسفث د زف رم ه1 ناعم لاب رين لرغ جيالضأ) نر غزو ريس راع
 رزفلعنإّمضافم اين مكانه طيس:// ركع و ضو كاؤزم زير تالت / كرب
 دعت عكس هناكو رده وزع مفزم +016 يناير صر وسو طيور عيوس تصير و عد
 دلل علاون ةلناوزم كونا يقزوسي رع ره هن يكل وعغكي ةليا ووصول م
 ”ةاومقدرط طقم ارش مرت امر رةرئلع عمو عرين نراورصتم هير امنا روش
 دواس هع ديففلا راغت ع/ علم: يالا رؤغب مغر ئرءاضر ب غيراس <
 هوثكرامإو اردت كبر زامل امئلمثم نتاع ورصن /(يبركك ع ئضمفن لمسك اكس شفا
 واسوي ضإ خفت و اس ورغلاو/م تال انو رعر/ وم ردن /زغ يك وعش | نراه
 عهنز/ررغا هزم كيسي فا أ زط/ عيزر أ ةزم/ زم ير ها روج كر داود اغتت

 لنيل كتارا يرغبن اكرر جاك توولشل وفا رصررنل والفك نيو فن
 متون رماسم | ترو قرت نوخإلو إف رفح يسر افا روس
 لغو ومسلم نكلاب ترو هع شالاوغ دل خروج عدستملا ير رابع عرس جير خلل
 , عنيت كاب ل وكرفل لعإ» هونج سيرو زجر اوت ان كر عاش هز لكلا غر
 لو هيام زيكا رضفل نعي 2 اهم او يول هو منيا ليو صال و غ ديما ليفو هل لور

 . ضالة فص شل دوكير لاو عشا سموه هلي ع هزه وع كليه نت/ عين
 هلذورج فاما برغل فل ةوشال م رفإلسل عت لبعض وسو هاوس ميو ووب رأسمال
 لعل هلوصا طير ةوشإ و رض مال عيرغاسال عيفيز عب زل زر قوص يش نضل هوس
 ررانايلذا عياعناورد 4كاين ركاب مضضت د يمز/ ع اهضرو رع جفال نار عسر لع عرس
 دون بكج هزم كينج م تيفنرذ/ق مل قس//وزس هل عير عضوا وزر لس وشر لاهم
 فردوس /( عرج مارس خف قله كر نإ لعب يردي ولو اع اهو لعلم عملة عانس
 كرا هدا لكل كينردبنل وعز نيكو م قش//ووشو اع لورا يمن محير
 نك الديضمر لافي لاو فق نزار راديو سرور خرز باإفل ؟سؤغ نو عت وعر قر
 شاوي وجل نرد / غيت هنن اكو الخ <لزه جب اي رصيف ري رم
 دهر .لاثلهلاينو هرب سنفنلاع طيز زو رس لو يقض عم عز /رخرراطلا عرزورلبب شخير



 يوت وفارس ذو العا ويد كورا
 وبر عز رحرامذيلط عسي يع عر لع علت ا صيت 0
 ويراركنيلدل ناز 1 جوت موضعي اةاذإ ميل عابنر للعإو يعابن 522

 درر عارم تي ة لطي ةو عيا زج هكر /هريوسو ونعم نا ةلع هومر
 كمر دون ضرع شم اة كوينياا نم فل سرة وني شفر ص وس لك ل ووعهي
 يغمر نارغإا /خمقلو ترداهروروزب/2 عنب هئزم ا يزرولقل ميا علوش

 قع عبو موغلا وتتور اورج رسل ميو رص لك كو هينر أو مخروط لورا

 2 ين فرع 6 ةلرب نإ نع ورم يس بمر 2 روح لا نورت
 /ووتمفنورر تلك وكنا ءزجملر +[ ةام فض دعب رشف موك ةكوعووسي

 . يظفنا كرز اوني راهن ل ورم )كلام مرا تيوب وزو كأول شال بوزن واو ٠
 م 2 دبا فل/عخغنرم نعي سيك وجم بد اد//م يد عب 'عيتاتتخاسل هيف لأ
 رشم كرايزلر عضل ورضنرزا ضل مو للم رعلل رفيف نيج خف امان عوز

 / ورمل ذل أرد نال لب عوسج يوكل يزن الرين كل هلال عا ظ
 م 0 دفا تن اع داق بك أ هنالولضإ ا: :هنام طرت روب هان لرإور 3 ول نأ اا

 را ررعسمرعزب عالم وغض اما او عمج ةهنإلم ومش لني تعا 0
 دارا لينه جركل مترف رفض مرمر زوي عيا هن المرعي /رااغ
 يجي مف لمسلم طررب تغ مإ/جيررر/ الدو / مزز لكل عنو 6 زرنا
 |ينضإلا تاؤجعد اردرم رامون دس عتيل بعزل بجر بكار هرص)رع أزد

 هربا ةدبعتلا ووتات ماما يللا وز دم للعسل وعن لج اةغارزرخ مف وار اروكلال قيحياولازةشيلاو ظ

 ظ '3 2١ هوكيرا]وةفازإووضزر دكار[ اا تا هزات |١
 0 2.ةددأم رو |طمرل لبن ايوا نم ةلاصمسم خلا يمر: صفرو يؤ شيم ا
 ٍ 5 ا تاضاوزلعرس/مأُ هوو |هقرلأكب عاهماعشا سا/زإ ل كتل دبش اوم زيا رعب 1 5 ا هزهوط سين غوارب جذل مالقرحمب سنرد ندم ففشلو يضل كلو 000 ١ قرارا و 0 ظ 5 0 5 7 ارا علجر بت اولهم مهل لن لرد راب رع اع انإج 1ن/رغسرحتل 0



 هيي سس يطالب

 هر هنر اور اوجول د اشاطو ى اعتاد يحل اب

١ 

 ابر رلشيفح مارق «الع قس قال وشو لا اه سيلن رم هعيرع
 زم ذاب دنإ وخد ط/ نيبال ةيوااررا طعوس لإ ناو وههيتفللا هلي / ويش اهب
 لي زيئلتإ ضو دديفم هقكليس و تاب لح بالغ وامن لببخ راو ظنا يقرر كونو زنجت

 ١ سالرن ءابثو رم دينخفلا بهو وتس فلل طفلا هوعم ل تعرب قولا د وم المع عرار
 ولاهم كرامي هر كرار: تال لس كوشن محول عنف ع وتم الرجز
 ' ١ لضيونورطر و هضلامرتئ دج تزالن كو يركارر هيو هو اع ب مهين يور
 دطبنماهل/ ورع خإل, عن هسنلا يورد وزار اكرر ايزو / وتمر لا
 مكيف تزاشا ردي م/بلوو اهراطصر رك عنتر كور علا ر وحلب المي وع جرم
 رادار نبك ل شيضماكرورفدط لير ريمه ا و سسإ ور
 ليلا وزير | عه ايؤ/اباسإ هيم] ى كرو اايوع زن ذلك تلك دوور كعضو
 اف دىء/ز/صدسلا له وا رعر اصلا ع انام قنلت/ جنلك رس ىو درطعز ا, لعجكرزم
 ةئلع جربو ل ساماع لاك رناكو ردع / قل خزي هم عا زرار ملوش وزو 7-7
 سؤ با/رصلرر اه تجول امر لمعسل» هتكوطر مصل كير قلصمت , هحالطتياو كلما ل ني شز وس لشارع ركل رضوا ءرعز مفعول
 را رظو امش رح مج لطعسإ نا لم هلق ومس ازمه اصتم/ مرعن
 العطا هيفر صور نايت ولظفو ولم لعن يشم نقلا مرا موشي. ةلرؤ نطل
 ضحوبم تنل و/ةطقنم اة دوغمع لن نووشلاو زنا رملزن مضر ام( راع
 . طونعاهل بح بذااوإ قررفو رس ركع ليرضل درت وطناعيردي عفت عي
 ' سنن هلععم دوكمن] اعنإوم مييننع غو طفل كاع مور ين /رز لانغ إب الز
 از يوم تموكن طعما 6 د ماش ل جرف أرو زلم لعن إ نازل اس اك
 هنوزعبلمنإرزهدركي بير لحال عون ل 6/ ةلعر يم نيوز اليو نيالا عيل ري نفور دنا
 20 00 ل ولو
 ةناذزاعيجدرو نو لودر ناب علوا ثم موا مع شنت واسم ب ع

 جري باك نمر مب كر خرما قزم ىلع

202 



 -ر

 ركام يتكون م اعز /ء ناش ضيا حين نر فضح كفل إن كوروخإ

 ومو بالاول نشر رعررغلسزاب نشل رايعدض النه دان لك كنس
 /ه ولع ةنن رع ضلع ]بت اىلوتس/ةو كير الفأس ل كومو بح ممل زو ميامكزإو لوطا

 هذ غوخب ابوك وأب هتان غل 0 210 هعاض ع

 ىعرصتي/اهل جان طش حاجته دنت ىادإ شما كمارو يصغر
 0 ةلصاىسنا ناكر

 ررملاربج راع ع اع لع اهلنا هوفلولع رزاغإلمو حمس الوز 2-2 اهلسيأ

 اصلا لال دكو فرفع عجن [موع ع هلم ءاجرجزو قا شاع متو 2007
 ةةلج قررنا ومو لفات عع شاع ظنا وعو يزل بسزبو ضفة ميردو

 . هاله( انزل زبع دوهبض ]بلع كنملاغقر جزا عاضوبو لش هيف شو
 ةاتنفو زن وم لس وسير عفن زغب ةلللا وإن زم وفي
 دطمنلاو امنا عمعا لو سن اربع | بفم طرب كويز: ن هم إطرح ولأ دب رفح
 نلتتسو لال لعيسر//علنإ هلم سارع صراع لارتكاب
 ص مر 0 وأ مل اووماومب لسن تعبر ءلسوغج يفد ليس 0طعيح فارورأرنع

 للبر يهش|قإو هع ع اولا وو كعرطز/م نمي نر كمت ميمعة اوم هلع هذ
 طالع /اعررحإ اتش رع بضم إ/ دال كارو صر اوبشن هر اج ارب
 مع 000 0 زل نتن والتل

 عطف كروت هرم بو يور زلع يك «وربامفل وزد ش/ وك وق شرم
 ىلع زول كوز 7 و اطلا 0 0000101

 بومزع اعلا قاعه تكتل 5 هيفا ردك ع لرنمنإأ

 نإ زاك وج هلو ولون ولعل نضر تاكو عر اخو ةجيلربنل
 مهيفقم موف رووا واس .ةلطرضولاز عقل وت عليو ل فسر مان ]هال

 فتيل د جس لزيز زضنمو كنز وول و رتل ماين اجار
 ملوش ليان وزربإ ينزل جدن ال6 ةمور اردن فلير ويسر انالضتر عب
 طافي ور خو لعتمل ا فمزإب روع مرتع ورم هلي | تيرنر رسل رع اعنإ



 الي/ل م ورش مضر قتال لع إل

 جور تور لفن مح لعام برا هس ول /اسو ,ةليشح ذيأر اهلا
 ديو عر ووزيو رت نست عنتاب نري زوو لعبت إب وكر قريع موتك تف وع
 نود جوهاياك + جك لافنالع وصي سيف يزاعو مم ناكر
 الاعين و ءانيرارعيزو لعمناب رسل زجيدو رش ل نوري نعل امل عديا
 رابتار لج عو/رليرعنا راضي امير يوي ءوضود ايو و فوغ صمإ وزير
 زي امرنا خولان زر در لؤى ينمو ام فر دوب هور ل[ وو عدن
 ايليت مالك هانز ودر رز وس د اكعلا ربل مصور اكو م/م
 /خااخ وعملا يوبجاب هك «اك تيفي اهم /, هسا/ ثيخن ءللكز اقر م اظو فن
 ةلربلاوهناعرابخمسو الخ وم ادوكت ل3 ماي عون ثم رك ة سالك كد
 . سبن لع رص عامالش ح وع عوج[ ئارعس لوو ظل امراووي هاوس /ر ب تراداتا

 كلعورغإ فم يدل اعلا هلاض مشا لع اهوار منك لال الر رم

 رم دورجعلا لصنع رد هاب شكل عنإب عربه
 افاهيوخ زار هاسإ يتب اكل ز/دلطرادنع رز ويس لاري يزول اورام وتل

 ىف فمما ةلاقتع روعي رعع اعمل رفعت ادع اه عبق تو كل عر
 .' رخاويلن زف ع فولو بربر تال رجارم ركون اول هر كمع كم[ اتم ا
 همراوبعماسإ ا كرغ لرش اعدنإب 1/7010 رعب تعود ليلا ورب فب 4
 لفي نلكإ/ نى فكم باقر سوف اكو صواب هاكر هوت وع
 لبوهنم ير نادل عدن أرز يضف وع زي عا وصول  نوردعولا يل د يؤو زر مر ماو عنربع زحف عزم لسا نوت

 فيشمل/ل افالم فضاء إى زوهو و
 ه هل رم حر ففح رفا نجزع ءالخإب مازو دج كفوا روج نإ
 ةةفيفح جرر/ نبل مرختإو برقع ملزما ْ ريض م /هفله رص ب زفيفعو
 وعر و ن اسرار تفي ا وو ريح ص /ن ييفه (عق صل لوض و ليزر ذاك راش در جرإ بئاا غاب /و مزز كرر مطيرعرو عفت خو عطور ربكلا عيري وح ب
 الإ منير :ليسام عبوره نار عن وسر سمو در ؤ مانو



 مه

 درو ةلورشأ عر 27 كم رفيف ه] هل اى عجور كفر عررااظ عامر دلخ

 ري "رم رلمتمللاولمأ ريل مس كيان يودع رع 2010
 بالا رضوم وصوم هر كتر لس ةرلي لاعب وعول و ىوسو كلر
 لصور فما اغير رم للفن ع ريع هزني ع ورا ا غئاهن
 هوا لد جرن هزم رجم ل عوسومر) وصوم قوهلوم

 وتاب لع علم هيرو وون مرات عر و ازور مخور ر رافت
 ل مجرم ضلاباكلةلدز هك مل وما
 تيتو ردا يبخل لاك ر هلع لكلب صوم ب تبا
 رمد ردم د كيلر اغا كاكصوم يصوم راك دوش نزول دلع
 ركسرض إسم درر ريفر شيم هر ركض قفص ال نس مدعم
 2 لج /رازنو ونكون و نام طفوا
 ,بعن عراد كلر عرل/ايوسص هو لا عالم ونوس ووش كبل
 تالا | ءوههش/رم 1 موكل ال يجعل عوئاهيرحإ
 ابضول لو يلروس كلل لكل عض عاءزرس حصول ام 9 صول راضوز روم

 ريعلفا عن وهو نفض مزاد يمور ضنا واوراق وصال تهت اورو :

 رضع رك نزلا بيس“ 41 نام هكرينيإور لزم أ يرسف زمحون ١
 2و ميج /امورجأ ع وك خيوط كره يطل لا إمي زرع دجال
 3 ةنركوو يا مار رص سانا بوو خولي هلرررضو راي
 هنو ضعت شؤون: لان عر عبوة ولاة يين اسس 22 مول نجا /ميمحئلحا دتمألا ادم مهن( لل ضر وخ /ء مزشيفحر يو مثل
 2 عدلا رود, بلا تميم وعيار هجن لا طير كفء را المش ترانايغ
 هائلا كوز رجوع ارو لمان مري عب عمدا إو معد اع تصل رزع
 3 ومما ويزن رهو ل مير إل ريض رهن كفيف جير عض وحل اع
 م درك عيا ةورعتل موا لفض دافيه اوزايخأ ع اقفل
 فصر وجت رج ويهدو جيضولا ءاج وجا للخ دوررصم أ سا دريرش تك ذلا»
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 م١ + نإ ةباططبلا
 ياخ دو
 4 هلا
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 عيعجدب ة فلو هرم ]زال عج رنا اهيرحا يحوم طرلا ة يضر مريول 2 6 0 . رنيزتاو ورا وربزلول مروع رديف ومي إو يغفل موععلاب هاما دعم سرت يا تي 001 مرور ادبصطوزيزم نيو موتني از حارس ةينفجيم تنيو كر و/رملماد لرب رد وحار جابض اعل لع عزو سن 3 ىليزررماقز ويم عوار وو س كناتسا درك وس ١ “© 2: رديت مدع مولع صو لاني صا بعقل هرتنإ/اب السرج ْ ١ لور ويعو ب عيضه تاور وفضل كير فوعو ست إو ار رع ل ئرصغ عر د ههشل/ لاف مه فور جر هلال ريصوب)ى بانا ع ين امالخ هرب نفر عر يزرع سرع نون امراو دارها وشر مظل قرع 3
 2 - ونعلا

 وهل

 0 نق ا ايي اوكا حزم كلور انه ةلارم ارنا هلضو زم يغزو اوسع نا لكا ذو هون 0 | ع نون ورنا وعيد عمر فيفضل هر مدز مليك نيك 5 وايل للك رربحو رز/ووريبعلل عتيل هلع مراد رم وغلب زل كرز هفيفعل 0 م ما ار مراطترصنإر ناريس و غي رع الص له مك هيرب علقم نيل ب سبام عون اك ' ويزن ةززناب رباه إو سحر ملثم هيبه اول مر ل7 ظ
0 

 سا 0
 و 1 د ظ ظ ( 0

 7 اير 30و نجا
2 



 م

 ريلع عينج يت ضش إم رباع لفلم اروسرلجع عير / ل عر
 وصنفإ سرب لدم ليغ رج عطنا من وسحق ظن كرب رع يقرب
 رش وهف هئزر ماطر زإ رع, مشو علم لو ري عا طل د جرير

 و فيلركزنررطضلا واربع هر صبرنا + عرار صح راج كولو
 هلع عال فيشر قلع هن /ولءيوزرم/ريض ارو كبف ه]ورلرا قرر

 .قضامرارم مني رو ها لرإو كك مرر طرا عمل نم كت وصال زن همصملر
 ظ اضغرإةعب هاير لس تيرنر ضعت كا عوزو كو رمرص 5 رسمت ميورشع

 وم نجرم قموم ال بط و سر صو هاوس ل بإ زل شال مو هلكُشسسإ
 /ءاي كرر مشن نيح لاكش اد لكي او فعلا ويعم انجح رتتجنررإ يولإب
 /ضزخابورب9صو ممل //ءلكوشم رنا شرا ةلونعا | وصل عاطل يريزو م
 مههضإو هارع/راوو يقرر د /و/ رعد كم /وغ علا ع وضمن ور كسول
 ء/ز زرع الردع نوبجم لهن اك تانا و, | م بورش اوه هعوبجر كشر نقول
 2 وحش إ ويا مريام وشارك 1 1200 ورب درك ناس

 روك فا ور راوس ير لا د وصو لم) هصسللاع ول دينا ست/إ ًقصولل ل
 طار فورخ يضر وكيد لونعم/ يعل نر بلغ هلكإ راغإ ور اون غم وهيك اابكو *

 رداوموما ملا قسوم ةريررنج اسست رزين يلم دعت ر كلا سفن يح

 غ0
 ووو لل يضفلاو) ا ةعرفإا/ كده حيلكم
 لبا, دوريلع موكسص م/م عنر /ىيفختل ب وبو هنأ مشير مجشو رت ءوكشو ايم

 0 هيوم اب نق دانا يقود سعامنش 7
 ةيؤدزا فعن هل زلم لوو زار مويعإر ءررسو ةمرونإو 6 معنا
 يجن ةنضف انك هزم /راازصن رع وتشاد هكون وزر نسف + مها تبطل
 تاه ث سنرو ءوئحناو عمود ء اا عبر تمم علت ظجن ننلع كوانزو

/ 
/ 



 1 هدمه جم دع ويس سل سي هل -

 "بلع ماع راوعس من يعن ور/ة يستميت عرفناو لست و ليت روجر
 رس اع لزرع ساعي طتزكه يبعد اى قعللاى/ هلعرتفن عيب ركن نأ 2
 عبار /مغيرا اهكابلا/ موك معو ضو اهعوفر ل عار ل ل للووهاشضجرع

 .. اطنمل ار ةبلإ/ ع <عوضو /ي/رشنت/ عوض وجال فلاب وترك عقر
 ظل
 | ١ عيار وبرد صزناطغير زوم ةبضفلا هع وزوع/ فز رس الكر جر نر

 ذضنرزام او مدس // ع عال رع / ا ايصع هلا وراك ومر فتم بج
 ردضف راويه مدنا تسثا رو ممر جاوب «يلر عت ام عع 01ص يرو را وبضتعن

 ردثوو هيوم مز كوره يؤضول ا عص ريع كتل هر ةلطحر زم عير زب
 سس ربع اهارلا هيلا فاقد مران هجصرو 1 راب عرعنم دنع و ةريفوداورسمو رداموك كذا ديري دعص مل تطع هب وبكت غار )و دقن
 عنركالوع هبفونل بش وهو شم مخ نعم ع دن كروس لولاع ليزك ات طر أنا
 0 ا
 ٠١ -“ لاف ينابزخ/ صير ابا هلكريز كوغ عمادة لكل ندع يور مو عض اي زخ
 لصوماؤضوع ظلي ومم عنوتء اكرمك يطريوو يسن جرت درعا
 نايوني/: لم انود»/ لج طال زو بئر لع درزي /راويرجمر 4 لان ح/ فنا /دوكل
 هانبور مرك ماشا ط غو شولك نراك ف مكس طي هلع تغا
 2 قارب لوما عر ح نراك كوت هلع يطا ل كاست مينا هع رسشع

  رتعومو دع 2 امصربر ولا ردي هت لع وصب كوغ عوم ةفنو/ تلم عزام ريت
 ' ١ الوم هاعيارططعلا يرش / ريو مروا شاص نزل / وردت رع له
 يغوغن امر دق ورشا غنوه وكتدإر فن اعو اير لم موكب
 جاو ةنالع رانك وه عدلات ع هر زار سرقوا و طاش معلنا لع
 ركب زق لموك ذل بو منوعة رع ومر رلاط لا نق نإ _اعريز لق إو هلت /راو عناد شيبرد وا ذوحلم هرعت م وع/ /عرور غ1 دف اهبفش عب

4 
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 ٠ ثزحو ىقءالهلارط درا فغج اص عنو لاكش /// | رنساع عا رامض تتمرفو 0 0000
 مدور عمر ستر //عارنام خإ طل ش ظاوهنس/ييدوشلعلا ىورخأو كابلز وأدت
 ق)اصيردشت فسار كلامي اير ضر :لعتشس/هزإلؤ كرر يتلف فنفس و مرغ
 هرطخو نينو نولتتل عزل فس اسل/ حرب غيإو معلاوار وسبع( ةشف شن 4يااغ طار
 مالو تشك لعن وظن فعن ىلع جا اسلب حكم زعسلبلا عززت رقت بع
 عع اشرر عضوا مسار زاود اكرر رعيزرن تل وعرق ين موس | رمش /و طير
 ذن موعولا لك راع: ن1 كر اهلل ظلار: أن موغالشم] يتوب دينش علا ديرربسو

 روهنو طنا مول فتن | عن جعار ع روسمتل/ غلا عرلع كان ءوككسو نوئرو عايض
 لهشتر ف لدن ريع وضرر انحف رينو رش و ركسإ لل او كوم
 ارض (زونكس صر طول يوان ةلأ شمر اذ ويا هستاوو وعموم هع دانا
 ةرهشاءزناق هعاج رعسترور وقدر( حربصزوس زفتى عياش وع /رسوردزوع

 + هضم عينات إلك ومن دير خللا ديودعحو ميسر مز يدش راك زنوج
 هر وكرر |كعاردسعو جا يار اسرع وقار م وسر نكي يشعر راضي
 يزال عمرا ءللار تاس يد مال رج وسور ج ونور ىو
 عفش هند عه مصروكزمل ا يس ةزرد/ زاجل ريكي للك م فوسع

 + ون قضوم كر دنممنادإو/رعياس دلال / طير نور هزم مخ تتطلع
 نموه د معزز ل نشر عموم رتل ع ماجور زف رعب مصض ةئئارصإا
 :نررع بقة تح يرن / كر يصور ادلع لعه ورم دل ئلب ويدل ا يخش روع
 هفطرملا رئداععلا رضيت تحرر الامن جالو توزيع لا غا ماع زان متل
 خفي ملي ةناارسو رض وص صمولإو نك يخل ووكن كرم عل مغ طووزعزل
 مع افلزوس]رسولرشم لع نإ زرم لاس عل كوه ن4 رنا ؤصشمز ع
 وعيلورو ءاسإلر نيا رف ونوره راذإ خوض مزروع جاهل سسلادراهرجاجمحوأ
 مى ار عزروه حان او صو كلم ودعم وكون زر كمأ/ يلع ر يسن نال درع
 هنوسا/ لراع / عر ضد جوكر الس نك لا لن ب ا عربضف ع ام عرس ورلاوخرا

 م



 عاارار//هليننو نغم كر / عرش دنس و[ زو وبلا 6 اعوسو يدون غيدم 7
 //عمز دم رولر هفاك زوج لاوختر ص عطوم كادي فلا ودا 22 ١

 ورح هؤلعبت رمز ل هويتك ة اريج ع ضرع أ زب لش لع
 اعبر م لتر اقر عش اع لدن غل ومر جز تطعم ظر/ رك نب
 | ريدر: ولغ شادي ع لوز نوربتع ملقا جي موكل ة/لضاك حج
 نب ووزع ماتبين كرش ضل مارد ننا يله نإ /اررخ/ زله لو
 , دهن روما لك ذر مزيج وغم رطرإ قو عزم ظل ى ورش اهئ اب تطاول
 وعوإلإ مر دز/رنوهروصم هلكال ءأؤهو يهنو زولك زن جارها جااتناب
 ةغاوركرد و لزم ءاوصرنبت عضوم كة وعلب ءاههر رووا توكب ةارعي لعن كرز
 معبر اهعوغداوب نادم هزار عشت ملغم نم ضو ارتفع عسل
 رباع ؤئادو 2/4 يل, نع وحس يلع عل اشإو عاركنا راجع روج لسن

 92 للعرتدن وو مزز و مزعل ونوهت م ف دل لع إو كرم ضن ع
 | ١ ١ يرشلهمعورم هن للرشعولا هموط زج تروعول/ كارو ررلسالمالصو
 ٠١ "ليزا كرإر كوك ع نع كلامو متلع فرز نإ تاون زإ يصل عم جنم رد <// ةوعلا
 تديعلغوو هامات لب لجن ا وصغر شرع ةإرناك زمور عيل ةتضو لعل
 لافءز/ وسر /هإارغنا هالغرسو هلم |للا مقرنا روع در
 فو ديزكراضلا اراب أ اعبل علكم اكرر. | ولو دعاس نوري
 لاف زاوهه الصم لع ج عر كيل كروكر جي زنرسك/ كااعيس مراهيظر زق زز فللا
 ظ وضح اص رح اراك زن عمار هالك ضو اباغو
 | ١ هوطظررزبيلاهركومانإ رنتي ول تضر قناع جكس اهرب رو مك
 . عوير يثاب جر يضودإب قت اد تيرم يطل له منذ اكو عالاقل
 هرج هرب وعلا كرز ضر غن عزو سنس دولت منامه

 رززاكو, رع لع مزق هر عي نوتحوت/ اعمر عوق ها توزيع وك غرر اكشا *
 ةنكول/لاعماللب امض اس ةأرإو نك | بلع زو اشو لاعاندكررزوخ كضوع يلع

 سبل



 هالو غني رضوغ دات تمالك كلفن تلا و: لمزغو تاك عوير لعما
 يسدوه اعنا ة/ عطر هوك ة راكم 6( يرون عرسسا مهل غرد يضئ وسو
 رن عربة سييرتر سنا نهم مو هوك هت م
 كوم ت//ر العضو ولهم ينال ناك هي جدو كت مياه عض قالت ع
 ناوي لعضو يبا بضفلل تنكر درج وتس رز ريو وشنو أكوام
 ]يوم ر]و ل فناه ليابرنم لمار تعزز صو لوو/ إو رز شف رهن هاكر ررخ
 رايز بةعيرو عض ذيل د ةيع ني يزادع يصغر نص ع دضرإ

0 
 هنو ورتب الغ زنله قولا عزم ا رمرتم وسلا لوك ينرع ب
 التو وزر للحلم ثق م2 نا /ههين ليو لغنعا رمل و ىش ب اد ص ىو
 كمي راو شنو هه حر إهينع امتع وغلا ن4 /حوع ومي دأب
 دل يطفلإ هيفن مالكم دئاع لنور لاورقتا عاريا دع عطب عا رع
 عاملا هيفا نهر دلك قا ها وير راتني تش ظنك ع رار دفض لود لرسم حي عأ و أ( نو طمعا ظ
 دادع/راوز/رم ك/راهيزا «تو/سوضول ا ورص دعت ع صل رع د اسأل لمين عرورياو دبالعرز عنتر تعريف وز وفيس
 هلع ابر در لحمل مراوغ جارد /وح ريع يركض كبور
 قولا بد وصي/سا كراع جرو لنزول جعل بل زرع انح /ن[ي اظلم
 ا
 زف ارعرهصاع/ى شي رنيه ار سوره إسهال اها مو قرا
 ينم ار عرماص عا إريك صزا سا /راننا رج عل / لع كلر تج ابق
2 
 نصر ضولا 0و دنالن صا دمر لفن ا مرضاهم يلع
 وفرز دعانرو عرفا صر ردع رغوة يلع رم ك/هنصر يرو ئلع هو
 زاويه ريض ءوعر عبر برر صام هما ورغم عنو دبا هر

2 



 0 وما رجلا ول وويل فالت ناك هو ذبتال لغم هيو هلشالور
 ١ 2 اناكلابزو تزتيفحرم جرتنح ةاضوررسلب بجاكتلردزب مدة مصر وم
 0011 زل

 الشرلاغيور كورت مو |شت/زريلع وز صاع بكم اش / وتم تورس عش
 زق هلفئارر/ يضرم ع/ لس لق عر تع ساو دهن فنك باع زعب
 اودج جاع ده يئن / لرب سه واقرب عير جرش وقير رواج 7
 . ايزو بطن رمواالمز دبوس. اهتم معن[ يد سرر سب ]فيا اور وتمر لغ
 ١ .٠ ريهورعب >رياعوطاعو/اب لكلا ء بوح دز عيطح دجزقبلحم/ج فلا | 0 تيجانا مب دلوع عناب تيبجحإو درب هناي يرب هالو هه
 .ءوه/ هزاز و ارحل تعول ور عرفدلع/مامأو بالكإو كحاشنام و ةحزو هو عيورصت اعتلال وصم/ى وهما عمت شرور فخيرم جما ود
 رياض ع مالا هلع و سر خا/ لحوم كلر ا عرشإو ةوضنل عريعر
 ميسان بح عبور زناوع تءاعبسورنكوف ةلاان
 ' . لزيفإلا عدلا عضول علف ء/ مت تاكل لوف اضاماجن كعب عاإل جحر بي رخام هلع للكل مؤنس نزع اع ص برهوم ساو
 هزورت|عرال عت سال عام لانا وررلض هتك يور ممر سوةيفع قولا
 نيثأ هرإ/وزداسم خابت ع كلف ع ضول ابربغل ا حول كو ضب وه وع تو
 رثو ءاونعال ء وه ردع يدا تعنت قع /يربعن اذه أرك منس طور
 هىبفلتم زودنا ء وغالب دش عسب صفو ماء: رورو بش لت لشن هد هربا و نود يورك | بوزو معلا فجر كل ككتاا نحل ول اوبر
 هانعام بص هلع ل تست/ر عتق افرع لينا زل و وفل راس //لو عت
 شيميل و غيواصن ن1 سئ راو لوسي سف طنرك ]زيرو رص وأعن // 4
 كوي لع عر ةويعااب هايس ماض ةعزانإ زب هاو ةغورئ اس ى كتر
 .٠ قكتايرصولا كلغ رنلاشا] ةزرعردلزو جدال ادا لوف دنا هوبع 0| 1١ 9/علمءلضارث/ ورب ومو ماسر اووسا مخنوق همنا ورع اه هلسرأ كويبعنإ

 ' ايا
 -ا

2 

 و



 ىعيوسللر هاا وزي توفر تضوم ايوضل هيد عي: هت / يحوم 9| دو
 هين ممن كارل ترودو وود مقا عم ال هديت اي ءرضالت

 ززرشللب جينسس عرس وع داو كي
 ترإندالشو لوزا لذالك كهاوود عرضوا عموم لس جرو وس كعك
 .ةزلهتو كيت عؤيامادجت امل قم دوف هلع صور لقي
 00 وعما كما
 دعت خرم مرر تللراط مهم بعسل إع ل عئاولسل سرر ص ورضا
 ايو تالقؤزرجوررعت صغر جن غيطملا ورسم ل لي لب هلع رم طمالح
 رفناب و فشإ و برفع عزا ع عشا موه هز ودور هلع لوزة ضر
 ىف طبع قل رويال هر نإ يريم مي 2001“ هلئافبو
 لمينا ماتم نور عال لوك ر فام <: ع عض 7 كيو ايو رشم
 كاهل ورمل فوواوميون بع ورشا رست ورع فلتر قرص بع
 كووول مالو ديا اعل ةاعردعر بلس نور ضر رع وسو ملازما تنبأ ورش كبك
 موفاد ناش ٍةورصلا و وود زاك انو ةوزغنإم واويج واس | اك جول ز نروغلا
 اير ا«ةومر اال ةلعلف قد هز ممل دع ضنا ورضاه هارت
 لعاب طم ]روع ظن اب هزوبجو اضرار وغغ كرش واكرر ضن رللع مز وغ
 ةاصصوو اكراسافرض امة وضوللا 20رزوب انف «ريدردر وتو عر /(ىمص فلعل
 لان انة نم فعلا ع دكر شتم اى هنا يع وصلا كوبل
 ص ماونغ هبامارصمول وك 4غ بضع كرما ع ص وز رموفت ٠ وربع ءرس [هضغا ةكو مروعا« ماهو نإ ناي معزا رض " لبوم بجرم باكل زل و رجرسبن طم طم ور كرم من ااه وولا قرن

 اوربا كبة راو إو هيام ه صر هب ئاعمرن فلور يعش
 ٠ ربو شم عاب ]رف مامانا علوم ورش إل عدارإر غن اع | و هواعم شرعا
 بناةلبوشعب )ومنور لشا و عيجع فنان لن لوسو وكرر عرار دناتا
 مفيورشم ةنييزودزاتل] اورج دجال زي /امعلبذلك إم م كال هنا

5 

 وعرعل

9 
 حاممو



 مو هلم كش هإر هرم كل هلك ردم كيتو طل ردع فاك ه/دهضاقل هللا ١ اف ومساب ررضلاوخ بزاف مسلوب ههينزوزب الكا ةزئاططناع
 ”: طوول هوو داعم نكون مناط لا مو توم كراع طيمابعو دوش هزت اصلن 7 رام ةنزاهعول هدج قادمون فاسو و حرت نو نسمي لاقت هب ةنر تهاوج موال كير وبرس و ةنكر ال تكمل رحم يسمع

 ةيخاس يراعي م/ ل ويزو عجول أ دصومت هور تكن كسول وريم
 بولت ول همولا جال رب تن عر الور ظسكس وتر
 كوؤرررس فش راكب تر لك فحمد تو نبين للام اق ننس نبع اتت ملوق ناش هزوةررصا عن اول ضار مؤشلا الم هنعفإ دور متع و مزمل ذنو عسل يراه مرشع أو إو اير سبفت وعل اهو سع 11111111
 عر ئاوعاس رنا دبآم هيمن غار فل مريام ”هلوع وون ون ريتش / شاطر
 الا لج مرا مس اخ ءاكديحوم ا ب ليزي هلا مييعمو رم ص اغسل - ريم وبيلا للة يعز صرع دلو ك تاووراهصوب امد واورلا وسل رع شو
 متل بقملورنزإ تورز ىموغها نك خيأ ال ا رورص موك جرا خيعو لفقر ' قشير ءاوسورلإٍه فو قالضرمابلع ودام شعبك ما موهنال دل الادو
 تان هلت اعا/ هرلغ علوزلا رجة ضخخرم تمول مكر ايضا عام كيضاهنلا رضاع ضان زب بس ضاع نع علو عش اقرا كر عا
 ' اقان غولل د ماقول بم وكب هزي/ صا قلوط عهصولورعرو عوز
 . علا لكءاراور جن اوك عر ره لوك بماله قا رز ههض ال ناس ريتعوم
 ١ كرس تو قن هزم شعولا زو سنمار شالو ةبش بيو عابر وصوم
 0. ديرو عام بوضع دو لوح هات كوخ رو تلج
 0 انربو لما ملعب مكس طاوس راجت ل راندا /اكوضلب »او
 دامها ها رام هرعت

0 

 ٠ ضار عشا اع لست صعب عر دسم تت علقو رع 0 -

 يالا --خ
0 

 - ١

 من
0 2 

0 



 الولاء طغت يجن عير عت م رتيعت خشن هاشم لمن | هك 74

 فن هوب رسما وسن عن عين دنت تدفن نانو وأ ال هاك
 أد واهرضا سعة دفن ووك 6:اوزو إل /عراكمإ ب عزيع هه س
 ميشو نادوه اع شعنا مع انو ي] وس هلع زر ع لو سلع رشم بقنا عرو
 هبلة, لورا زيدي و اسد تعيق ميورفل وشل

 و عضل وو فنلا هس ليتل ير مااىئاشلا اس ماهسفا تياع |
 غن سرع قرون قة يوصل
 وعر تلا ورمل ص سرك ساد مل ايىنوبلا ةلعت اكو ضم
 .رورصلاولس عل لش وركك م زر مفلا اخر رك مزعل ها / بنار
 رضا لعالم اك رك استي وزر ةد شا لوس دل جنم «ارلفلرع
 0 ا مراد هلا عاقلا

 هاك بز[ وراس ار رون / كلف رهين لعلام هزي هلم
 ال1

 يعين حملا ه/ه/ يرو غلا اع زورر// روك للمرض لوف معيش اطال"
 و جاورإ) ةلئاشمهترخو هيل تبر لع واعي ارا هع كدي مزلسالإبغ
 ايلا دن فسلم فدع ء اسمر وراك يرش الع
 زا رتن وع جورلا جرف 0 تلض وو ةةلعجيكنع رضا عرس

 هلي وكستتوردوعوم وكرم جات ما رن ور شيفح عيوش ع قاصرا ١
 رنا ورم ريع او هانم ولاوو نار إرم حرر باغ بارا اوس مع
 خاسإون حررلا لاف زا ميضاوعزقتو ذيرشإ/ م رمت نور ثيل لسال كوننا

 ميرنع لل هتوهنو لو ةيلع للام رز مه ريكا يوغا علمت لإ ارغب ول" هاا ى زرت نه ارناف طنا والمرجان رز رس تفرع
 حاكافإ م لاوس ما :6/!ر بكم للكناوزكم] جن الع علع ملل طدإهئلزع

 ع



0 00 

 رض كلور اي ةلعريريجرنو طصفم/ز د ايدنم حور عل لدن مج وص
 ياما لرزون ها نعت ه/ لعبا عرسك هرم اتالم كنتو
 هوبخإب كرنب ترس منتوعرال موعرف لعن اع ربل غر
 شارد/لاغ لعلاج دريل اق رف لس لرش وع رافبفح ؟ولؤس نكْخل
 لع جورلادر هر تلك يد بللمتخ رز اكو هالو يور يراك نكرم
 ونام لسحر ةالمحر رشاد ةةاعرع نر نيوتس// ل مع لل كراش تبيض
 بمجرد دبر عورات كاع يسب كابي ى لل (هلعن منكر طر ادراج <. دق
 هور ع الر ولم لراةعرورغ لل اير جاه//رب كيو دنت رصف رع
 525ه©هظهه 07
 3 ميامي يم لو و اي و مو ولو وم الكر لم علت

 هلق ة شفا الع رياو عري م خلا ميري هوم لع نها يشع ادع هرعت
 ذا قنا وري رمل لاغ يعاج مورو لو درع عسا
 دكغاووم ةالنرع/ر تن كل بدلاء اوفو عورة ارعو مرر هقتس تعي

 هور عباو كو معلب دم[ عرعرشع رت طم طل يخل عري درو لقوورمسا مصمم
 د ليؤبرعلل 0 وطور مند ها عا عزم رجلا

 ىيرشاو رمي تلاررب وسلا هاى عطيت لوز وق ز ع سن عريعر صرع 0 دمت ااه علا و
 ههنا زري يومان هيا وسلم هوفر ورعب
 زوعربإ هب جر / للرب عسر ماو عو عال لعب جمع وش وعي نارا
 رفعي لبا ص/ ل خإج عر درو تربو هن ةماعلا م يوه ع تلي وص
 اهيا ءرلوق مر رخص لوريم عاكخ ًاسريوو وفرار هيف تجر
 مؤاضز يع طماع هفضل نبا ا
 . يلع راد لع يمر هبدت م نع عير روو ر بأ كل لوعو كامات

 ظ مودع دل جن كستناو فكم دة ع كرري ينل ٠
 ١ قليوعايب للك ملكى طغت ارحايغ اشر اوس كروفكشنسلا فد ردو
 2١ ٠ قطاملزعرلجولغ 4[ شا لعن بع دو يرلتنف اير /و يردن رار ئاع

 يو



 رع ريال اة عوز خرا رعت كو ضم عير يظفر ردع نو كنا صم وشل

11117131717101 
 عباءات ةرهع مكون يا ليفن لش ضرع يصر ةك يزوج:
 هللاازو لج ءريداعرن زا ملكد لع هطوكرو م 4 كرن ة ناوى اللهم
 اكورط ا تشر / هرو ليت هر تشر هملثد وهم رورو وعل ويح كراس

 18 ةايببا لعب ربعوب هع لتر ركب رم وتقرب يظر اه ركل كلان

 ريغ وإن غ اتصلو تادععا أو شل /لدسجو و كايبغإ رع مهجر عاب رت لأ
 القوت وعول م عاطل راع هيو ديبعب هين كار فلشلاْ يأ يصٌش رع
 رعزإ جرف ل يع وه ماهي /ةلومم من بضر ف مر ذل شل هكا /(فلسسف
 0 زييطلا ماب عوصقخ اخ /هزوهينعن اسر زمر رز كلفه هذ
 ظ راك بيفنف زيبا مرو هرعت ىكن ةلامل يزعج عبس: ريع كجم هو بومل
 00 كلر يمومانوريحو لاعب
 . لوم كهحول/س تستعر تت روك ليت ان ا طخرلوو | طي قرم

 هاملت سنا و/ نش نوع قر دهس او/ نعوم كال هع <
 ..  هبفاريعووأ بترا مفر سبت دو ض وع اكره وراكم // بعدن كن

 "كاما 5" *ةطرب/ع رز هللا لعلام للو عاكس ولسنا رمل لديكي زوري ج

 ا كلر كفنام جور: فهد وفاه رإ مع طعم عر دل تلا عابر رنج اك نورك
 55 ةينافإ: يزإ وشما هلك اي كيفرعر ير هتمو عر ا سلا وطور لمقرر متل ليتنا
 /ررذجو جسر راس ريكميت عبري در ظفارع دج رع كك / در تايلر
 روحو رلوش اهو هزم هاو رلزإ اتيوعيل بسن[ عاريا هر اهزرم ولع
 . . كور لودرلاب «ريقس ةعإعإ/ جي مقو اجل اب ههلس و رست ق حو زنن قتجو هلمعسل كر

 اه لفلارزه رعت سينام البئر هوكيرف لوط رة زرو ضار فد وعول ع لت
 رووغالاو ئررصل رعب بيل ة يت دياز هن هرب /عو يود ىرضاربس نر
 ىلا يبيتلا زك قمع ليز هنيئبو ب دس ء لنصر خمسا درو مارون



 م
 4 للحج

 رده يهؤن نك نيج ريوس بلعيد طار مع كر ورحب لير رم ست ع
 /ذينن ريع رز عدو عو وتس لين ري دن هس لكل اراب عاق كابل كسر
 زنيطشأ/ ابو محر دنت تليين مكاو كبح: ع دوغن و هل هر
 زيجو تناوب زيضذلا كو عدا ور يلع ضع عرمزلا ع يخش سرت
 3 زا كتر زفاف اع رص وها ربع وهلم تل ارو رئبصتلل
 2 زيت عنة: الع وك :ةفيوروز ناك كشف انو ف نتاع ضنلإ
 هر زينل بج ندع |( نرومجر اضإ اىاتلثو ندع هس 4/ يذوب

 . لعب كيك اإ/ لش لياغا] وسلب لال /يرتالر/نررْصلا كلت ليم وكم "شبان أ
 رع اور صبر دبهإ رع دش كلكم ةعدم ار عمور طا مبا قعول/ دست دج
 وع, نلع ارنا بلل وم ذئيغإر ماير دعت دسار يعينك اوم ةسأ/ نع نو
 , طوف تيت نغم كيد اهسن/ خجول كاسل م[ بفن :نن اعين
 نهدنإ ةيقينت يوما يضغلابصو لم زنا حان عورنضدلا/ فول مو ههيوسيإلا
 نكملزع هالعا/ لي عاومج تست/2 كل ةزوزافن اك عرض مزيت فن (ةاهوشع
 ىهؤتلر ملل مص نت رش ردت وجار كولا, زار يدش رصد يأ هجري
 * نووض مهنا ملل اوم دست هر ملكا لرب يعش ع رسل تل يرش
 ةكللااونرع اله ريك عزرس هكر اوس هو ب يررشن عض دك
 مطير لت //ب ءاوصي سترك وذ المج وع سن انو تع تركي بكرا
 يللا ناكلاعن رثؤغ زيه او زكرع از هين ك/ عادت[ ندمت
 عغرولا بن ولكءاوضرم/ يبت ديالا يتك/ لطم لزرع اع هيلع لان
 2 - ء:ائتانكو قافاوم هرعت هدو د اهزيش لر هبيرة ايرصتو

 ةذاهل رهضإر زد اهم رع عرس منع عال | شنم رم كاع تاء اهب لفعل
 طراز يشل نيبأوم ةلماب دامرغنا حالشصإ م عام و_ يخدش إعصار
 ةيرسعلا سيطر اموعاارلا ةيدلاوم مكاو شل انور ءاك غور دوعولاب
 ار هع نغ اور /مصوؤوعغياوزاههضوياور ذاك معي وم 6ك وسل راسن ةلعأ
 اش اعوطهن/ى اسالي نوصيرست ور كونك ير غد هلا يضف + /ة رق كرغرغ



 * رت اصاعم هزم كررع رار ع الصص/ هللا أر يخإر عمول وع
 عر كاك وغ يهلك كل لعلاج دلوع مقل / ورخص رع

 فل غ راس لع م ضفلا زةهحرصت زرنا ككاو زيضغلا خام ديك ولف

 رص لل هيريرا خر فحل ووْصْأ لوف زذج دلع ارا يل وهو
 عرق زور درو ضوشل يجرم سلس ضر طنا سال نفح فنا عا
 معا يو لوم هيجرم داع اع[ يق فال ايو رس الكدر عش مر تونس
 لسن مورو نك الصنم ع/ج/عو رب اهو مي موشن منع علم عونك ريتس د ترا
 دقو عيش مليت زارالف نو ئير/ل رتل طار مييفن ل ذيل ريع منع
 بكلام عرردإوءاشنناب تجول ومر عطول حاظر م وشك ادع تموز ار
 ئناهيرف لبنا اوطو مروا إب لرد ل /عارعت نمو تصفل تير تعرف
 هفحالا هجن رجم تعزو مهن اشنل وت تضيسني عيبا اكشاي وجم
 0000 يلع مست عينى علا لو عر رست
 رزج)/و موعوا بجو «ؤهو لع مامر يرته لود منة م: قحولا بلور
 ”لعراه هر «(>وحوزاحإبو رع تتلو معز ع امو كاك سو «بوعو ناح مصرع
 ابو +وحولار عقب اسوم عوج ولإرم «اينم بوش لو ه2 موكب تم كاحيوشو
 لغعلا عع فنا عر اههشن وعل _رعا/ امم اوراس اوس اهلا س هل ضب
 دلو نإ حولا رل تساي ميرتع <01 بن هصلإ ل ظازص كزب ويل
 رضا اهب خجول ةلاحررعبار عركل/ لاح خ حولا رش تنجم |: ارنا غلو
 للملا الغ جعول) هةر /ذ) حل غ/زهرو ننعم / عنو قرا شت ارثح هلم
 فيثتو لييتسع حولا عمرو زئاحل دعو بإ رو عرعلزو منح هر كلا ارد دف

 ملوك اجر ضا/دارب سعب عمر 9 بو ربو شن يهم لو حيو مي /ًاكرجا
 ذيزلا عر لز ةررطن ]ينم زن حولا انو طيار ] : وتل مطلق باركر ين امزو
 رروض] طل اررفولامرسو ملوش معمار ري لفلم هعللا] علإ هولا إو
 زال وون يحوم ميو عشم /ًادكك عك دوؤو خل /رر فون غلو سو قوت لموع روع ]
 طف/ روع اوم هشلو مقل ياس ن اوغ/ غم عزلغر فم م لو م زلم يصر شنت



 ازا عتجولإ هنو لراديو 1 منار ربل وك «لضي لردع وكام كي ريزو ظلشل
 أ, 2 هوررمرلوطريكوت عزرا دنا زير طلو قرره »كل فنيغر لوك 20 هرلارعنا ءوعو هالغولطموجأب هور« جو كي لعن كونا قبرك لكم
 رزقا | عي + دوعن منوع دقت ومر ضو كر تن عارم هاري سرر
 م رجم ان /زوخرفشمو اك تلوغ عرجسو| ترم ولسا /زوش منجل
 05 لترات رراوقراوللا نعوم 6ك داو هجوم يضفل توفل ور فعمل
 تيمي مخ و زرما »و /ق الك//ر/,لعا/ هلكملب هرويحو است /راوقركاور/ ورع

 ربمرجو زوما هاك, ءزويحم عض /ءنغ نإ وراه للك إب عياع نا سوغ 5
 ا مضت وشن « هبي جعولاهإكيحرم م محررات طهر ديبتعل لور 11
 م عوهول رز ادسسدنا اهنحوو دبوس ءوؤللءرلضم عجول /هتيدمو هيرررص 7 7ال0 ر ي»
 ارنا ييحولاو مالك ريكو مه ليفخَسم تن مدنسن حز تيدر مفلظ يضع ١
 / ةفاوزشإ طلو بتعإتعوو درع ةمق معن ارض زيف ايا ديور / منح تمر ضر زنك ء لاو دعا ب در رزوشاو/ تنجح رطيرع رس كمت غر ْ

 ءاذولا اوفا يرغلوجو الزنج ذأ ج ض عوزو لود ابنعل عيورفل طم مم كلكم
 ةنرمف معزي غلاك مو 6لتر عرو رو ير غي طم ضار يعز ير لسع
 هيصاوبنء اهو ضرت تح دق لغر هاودإ وهو عفن لل ل سا ول
 هاهزم هز /ردت طرنن انا كالا 6ل هنن /رلو ل ميش /ر ميو لدعاء وزرع مابا كبر عنف وم كا يع عض كرما ع درج لل وؤملا نجم ورمل . رهن دلل بضا ويربط فلا ع سا زن سبل/ عج زمر طن ورع تلال

 اذن رع هاي رعت نر ف لا 6 ينرو هلك ودار علوه ل صيز كور يضعنا ا
 وزع اكرثإرداوخو سنع معفتن عم لو هع عيعطنرخا روم تاك وعل ضر 1

 94/هيضلة وو عؤشو إوعو عورضوامئعأ نامل ااورهبصإ القل ءاوها ْ ٠
 ١ هصططونموولالوسئعي و /ررف امو سيفا دو لوجو ظفار سعرا 00

 ١ ١| عسلاواتساودجولا وحو كا جارربفللامررقإ م/م اوك مل كول
 | ٠ 0 هىعولاوعو نيزفلونل عيا لع/ ملون ييدؤلا لع هللكم//ا لس هرغل وشير



 رثعإ «ىحو جو كر اوق نار سئ صنسلو نر لوف مومو و وعن) علم لو
 هلع للور يرعاك رمرع عشم] ككاوقنو «قعو تحور درع قل اهو برع

 1 كرروقنر لور يوكل لعل عنو قيحولا عينوزب ينو لغزو روع عمر
 9 /قكمفدزيرالش] لهو «تبوجو يطور مرع عض 200 «عوحو نطو

 سيكع/بو رموع بحو <وحو ع تم] لكع وسن ورعن) (ةاعرح ع/ركهو تام كار طن
 ؟يحو عا 4؟لاوقنو |تن ليك مكعن ابو «؟وحو كلر مع بحو /لكلوغنو /عزالكنلا "

 قوزع وفن ماشا جاكمرلرأ "قرح عير تون لكبر سك عن لد خجول بر كدر
 قل ْلا خانم ذروومعم ها ورلوك كو لتس و ليك دكعت دو موه ء/ طرا

 و ىورجون م ص/خرص ل غيث امزلرم ور نشل[ ىمرع نإ درو للطفل:
 وعولا حو عيش رروكد/اةزور ه/لإع رع طخ / كيرلا لم همم فت / لم فّمعال
 موو زنما/هن/ بشناق ر صن عم بع بزر نو يينن تاوراممل يورغن لد حجو لإ اج
 . ليعلن وجولا و هيؤ عزو نش وورل/ رام ع رار طاح رعوسلاهضإلو يكبر
 هني اناا وره ع وصوم ©'ةينفا/ نلوم عاكس ا زراوع/ ع نال داق
 رف ال كلر عون ولمعان ع يزر م 2« سمو هونج م /كنن (ب 7ع
 ريخون 6م اع ةزمس ل كلر مور عونمر جحر رشم ير است / ورا زعظ/رم رانا هملول امو ني طززجو همريتؤسم  رتوفوتب . ههلنامس ردت #اعت هب هداه زب رم داق ص در لبس اوله ضاهر عر
 . دورا ل خاضرجوب نجحير هلكت رلغول زار عزو د خذو هلع ارغب
 ةداوبر سمت: وت موكب نإ مع هضا عب هرغو هج ملطخة
 ويممرسو نرش ا كرعو//البعإو وشرب ألا »نرجو عاما سس عوم
 نصي راسترد وتو ة]تاورصد هنرمو هل ضيق شل زير مال مروجو ةينابلل رش مورو همرب ضيا ةردنادجب لا كخيإ ضير هلوق مك هر صسولا فقل
 اسبناووف ايدو كوارث | هلا زخم لهضع سست مودي لينا دوكتيع الم لنا

 . بوو ذل علاجا دفلك بعرولإ ع اسمي ميرور عسل جديإوب صتسل ياكم
 ريم ورصد هل ملعلا قعولاق م لإ ملا مال ع ونلو كوس هع ور سرجون عر

 از

 وصون ا



| 
 د

 ١

 افلا زم عولبإ ليل عويس غر جونو جونا ةرجج/ زر حور جليس زل .
 سن ءاهيرب إل يقع ر شن هز غن وأ نا ظسيلت ءاغرع 7 ا
 ريح قدم إم هز لطم نهغفلاب لع لرد عر قرن الع ارم يشيع غر
 رةاكلإ6ليرور طنا ر تع هفالث اهحوم ارم /ررك نور / مفك ل كرر ةزحوم ناك ا وف زياإو تلم 1من اهني و وعن سامرمعل ب تلك د أو 1من ذهبت كسري
 ٠ رييعزئاو حرو رعالرعؤتشلاو ةيشفول متوتر صلو درعا عن تنسو
 . رماها نشل روز ص ا خيار ز سا علل هتك متل خ وزي لع سيضع عار رفد
 اوس نان كراك وببدو كلل رم ميرور او دش/ ار تقذج و بحولاو زعزع
 فاطر ةنبدل منو مازيو سيو روكا باليت وذل دراصقنل رع بعلب 6لحودارم ترعب يسن غيغا دو رتنلاثد در ير لحوم نادم ووبنزب ثسزا كه هينا زراق وغانا هر خاب (يزركزنل/عالنز مكمل ظ هزاز عدل جم امرك شع عض طوس فداك روز اعاوزو حبو ظ رئضولا (ادكصلاو غلا فشفاو زيفولا »رو جزتم/ املاك هر كن تضم راسم
 0م لا

 عيرضورر ويدل روزلاوز ةوشنابهبرغ ي/ر بوو ننال وكول اهحوملا عيب يس يب
 زلط قرا, طلكم ا يرور غلا لهيريشلكلا ت//عاوزناو تاير ورضا هيج ماش يقرا وكرسي ٠
 حانون اهو فونتو لبتر عزو طضور مز ميم هودي نزيغشاو 070 ق تاسعا
 يفر رز عزكم العااو هتعرردعب ميز اهعرر رو غو هوشة ير سعررفشول ا
 اونا ]كه اوخاينس 6 عاكس علنا ركلتمل/ديرخ عماش ليل ري رومشمور ١
 وصبغ | إو :ديفولل زيكا ومو فود | يلريغشلاو منت | قلك فو رض لغو ذم ا

 زورصناول وروؤلل ون لو زيكا دو عاود عم ءرينيسغ هل شعلر رن ١

 اره

 . مل

0 2 

 ه

 2١ ٠ حارنو تلك ءالكي داخل. هءزبضن نقم ت لهم ةزورض اللة جوت ام

 . تيه لفرز مع لسنار تم وم هه رتض رف رجب ئورطل هيو تلصل ةر تمل ور م00
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 كمه كاضإ مر غ) عيمج هيج بلسان رو ماض نكي لص عصر فب ل
 0 ذنياص نعل لع( /رابخ دس //و لاح /ى ل يشن ب تيس و مح // ذل ردع
 قوبل انونإر هصولل جلا قرنا هسغ اور غل طل ذر ع/ى خيو

 عونا بخ ةنلإو ع مولا بسن او رن بخ ةنل غور «ررورصلا عيمجو
 4 ا وامس ب يا و هوا
 «كاك ع ردنا عفوا جو علو رعصو تخل يارب بخ اك مرع اهون
 بدكم نيه عرراامغنسا ل بسغ كلك را زر صغر ة ملص يطق / كي ملل حطم الضر
 بناه ع هيصنإ(ندنزإر كاهشن/ءاه]سإل لب جالك مناك و رئايغشنإل
 تر عيعرمضن/ةاميحوفارع هننع تير / راك در. ,لالعايتنسادلا لا
 ربعصو لو ورم لمر/] طلزكو إورناو عفر و ةعج ةورصلأ ست ع ونار كو لولو
 ضال يينسإ يم رفجإل تاس هصاغنرف عم هي غيور زنبق قو لإو

 عارضا م كتسعام 6لكر هنمو فران هنن صحو هل / ار ظفل/ عج عززعز
 ل هع لضااو لم لض/ حقه بج اهنيالع يرلإو كغم كو اكس شار حيأو رك
 ناوضامو تزاوج مخ كوكو رصاليؤ/ />اليزبشن/ ععو هاه
 يشير يرعب رمؤتش شنه زيعونإو رض نأ سل الر ضخ عبس جيرو بس
 لي ذلح وجو ثإو رع حار نحر حولاو هالته م ضلخر رب ماو رع اورام زضلصل

 دنقل ذي نمار شك و عاري عرق ركع | رو مهام زد ل عد ور صن وشر

 رار طعرتكو مم عش عز كل تلك ع اموم ور لاب وبطل رض بالي /بوعت
 افلإم م يش/عو ] ملا قلع رن دل ضر نزع فل ظجرمو لأ حا كوص ]يربو داش
 رب جنط ارتنم بترك اكوغ نه طإو منيظو نعول و للعم /ايدبطلر م

 هت تا اخ "توم هلك 006 يب تا ج٠٠
 9 تشن مرضاه يو نمل لش عيضا عي فل كودو ]مج يوس ]م فور شعو لوم
 جسيرربفلا هوم نيو زك رمز ومب كلا 1مل يل صم



 0 زمزم للد عاف عض لكون ديلت فد وجو لااليزو طك درا زفرع غاحم 1
 زر وا هس بلح نا زف م دسم عر من مدبك ريق ماكس اه ٠ ظ غو جا كوش منع از ملا او مافن هزكمالاب عا اسن//رم روش[ مو 77 | ذر هلعيزرد زيا زنراع لم رمورصغلاهودل روية وس زرع طك مرم زيمر ١ 0.0 وز يرورفلباروزي هاج كوخ نزرع حوئااشاإو قالت مراسل ١ عم وهظإ و دهالرخا مفرط إي مورضنا توش ا يريو طف مز اعر غلف ٠

 ٠0 لكلاانلاة راهو كررخار يروم كر عر ماع نت عز ايت غ ةناع هي هجوم ظ ا ,اع ماعز هس زر هسوهلس مام لكي 92 /ررط كسو/ ةشاؤ جركل ا

 1 دج فاإرمدهومعلا تاكوبإ ل بتلك دم جدلا عتبع ينام ريوس 5 | 2 'زيررر ةلكوزرءايتبالكز جل زموبملا ترك نب اس عيش ملك زيعرم ظ ١ ١ ١ ريل ةزعرادجالض وحال زيتتلا هيلث نعوم ملح اء ياس هب
 رنمكرلاهزرموراؤس (ضا( بو لمزامالر أب عباس مركاس بقلم

 ١) 5 ريززبالا» يع اودبلابص الاسود نعوم و يخس هكر ضاهر اصل ون
 1ذمن هكرتاوم بؤر لسمل: 40م كاضربام ناك يلمول زيحوم ل4 صاضر طل بعت ربع] هلع نجع يذل هيإر وعفا ع امج: او سفنعوم ظ ورع لإ رعب يزول بالصعو ملا علاق ضاع ة كم لع جنو عا يعللل
 02ج تكن 0 هبلادبحا هه هيرف و زتغ ملل حصدت قب للاوسرت :اسو مام وو وعإر ]هع دال كم ب7 اونو كجويف نب زعيو
 زو بنام ع هرمز عت ريو شهم مدلل بنا لق ناله ريوصتتإو ومجال ؤقإل
 ا ١ .٠ ١ ىلا بغرا »اقلط زيرو عالم با رص ضإ دكر ر شر و تلا
 2 ]هالو طاقإ و رعارس /لقل قلل ه مولا م واقع لوك تك تغوم همبولا بج
 ١| | 2 شرك دزرجوم موو وقتال تلا بخ مور ل مينو هدول بنت هلع
 | 2. لرءومصاقلطيورشلل ]بمر فلكل/ د نرورصللو عام عودا تم عنز

0 



 !.!راطب] كايف هبمرشن ا«/زءرسرج تع رضإن روزا بعرزورلاب هتك |
 لميا مفطفل ةيازلا معدل كل ة يعن, مخلشلل وغلا مي لصوم رص 1

 دريخالا منار نق غر يمت ى مو سك ع يغ ىمهسونا بيض م] كر بج أ ظ

 نصر كل وازرم وحلوه ]غز والبر صرعيو <لزلابجخ واول وم تر

 2 يعير هصوللول عل بح رض 2

 840 6الضاخ د ورشا رو زغلشمليوور شاري ترا زن عز ركع
 وجو رعرح علصنل هن كرف دعت كور شل ور غ اع / يو رمت زم

 سور فلما ةيعزرلاو تتر عت/ دنع عار ينم طه زم رع زر
 عييعرناعئا مو رضلإو هدهد مر هيدر وأ ولعن ار يقي قطر
 ةزووطط كم وون طع /رأ/ دج عيضو رفلطمل رعت قرط معصم م
 زيخ باكر بوت نر ابطا صولا هس ءروفنإب منور شنملا وشو ين هوست
 هر نبع يعرجألو مساع محو رضا عملو ابناك ءاجرع كووغناب عبط

 ديول جعقتو فرو غت/ر ديو رشلا جونو رطرخ | كورلا ىرويفيغ يعو
 0 7 ازس 2 7 اه ©رث بيضا او ورع يع قمهولأ بيغ وسب

 قلفلا يزرلا عر يكس ىلع تن سنو طنز غرر وه صمتك / اشم لرب”
 عيبو دام رطل شل نزرع الر غدر ضمد وعول و معو ريهنعولا راهن

 اليل
 , ايإ

 "ةبزؤدهللة رو غناو هرج رح ع خضر املا يبو نعرض لتر تاليا
 ينور سبت علو سيكو رشف ج ينو يور جز روض لش حولا صرخ م لك
 . لوم ندصولا قو  شلا رصيف ولا عم عقرصلم ى رع الور رعوو ومكر يشن
 كهتو |ير الم نفوو زاهد ااق س2 // نق ورام هر سم كرفس . ورع قست لك شم كفو بس رلا روم قون وكن اهتنح يارا ودم
 ريال هسنغبر ل اوغ قربولا ةزووي جي دوور ةزرطعلا عيب كسك نإلو عبط غن باهلكو خا ءانزو دارو رم هولا وك /(ّيح زر يتتص اش



 ررط لف رج ام سفر كلت د مغني دراج / رك رهف لو مسن / زر لل ذو لمح كفو
 وزتلاى يفت هيلع م. هلووتي هني همعوتإ كبد غو تت كو رشم! غانو ر/ ل
 . صخي ة و رشم هصوثأ ع لدرط طورت نذر / عالم ككل مسظن وهو 0
 كغ لعز» /(هقصولا دايو هصولا كرست خلا فني سئ ]م نفولا م
 م مبفولاه | دي اهنمإزسو]ع/د/ةقصولا حجو (ةقوومير يعم انو ءقور غن
 ءر هين اضرصلب ماض اعاز امو رم كلم د طاش كو رششك »ياه اع
 رد كة ادينإرلل ور شلا أحلم ع اغفهر بتم /ع/يفصو معن مكونه ذو

 عوفر د ننفولارميرنسل متل عن اع طفو رئيت و زاهر طر تور
 :مظومالع ضو + ترص يوم كفو وو َوْعَل يرجون نول عشا
 /9 ييبروحأر كَم ىإيفولاو يسم بدن بم اسس: ى[ مع قسم
 لم دعيج رمت معو ىم يديره موجولاو ىطنس الج لو رع ]ومو شيئ عسب
 ضوحولادل و ناو رفلخل] غور عال ظلم تما حئئورط اع كو شفر أ
 سند عولارم لب م نص لور لف ع[ نوع مولا تبغ إو هال ع
 7 2 لعلم يست/  يدعم قرح «/ح/ اغيب تبت 000 ل فور مدل نضر معرف لا

 5 2: فرحون نكتب ءوجولارم عع ى لقول كور مكر ثغر مو رص لل
 ٠١١ صيغرم كو ناراوراع/ه لبست جم رص كل ءلاتفولا سب ورع
 | 2١ الوةيتاظتاب ددرورفالا لبو حولا ةيعنل اور طل رست خير (هلسسسف
 زلاوع ذل وعولا + بتلاٍ فرو رخال غو ع نعله رس ورع ةتتفول ياست
 فب ورش وادل ضم م طدنر شلع اكرر ةههصول/ ناو 0ك
 . عوومرصاش/ ئلجا رعل دعا عل/و لاف ايِئبحو رع |ةه/ل وماكو كلج
 ©ئورنرفطعو م غلا مدرورعأ غيتس عن مترو ترث ججولا ع عيب رصل
 | الا لعن امرعف رسام م رضى لكما يرك اس لع ابوغ ع
 اومعزواسإ ”نورغز اعلا رجن ترريث دلع زك( لفل وس و رمعو زنبلجم لو
 ظ 00 (ةهننو ملك را ةغع مخلل رو هال زر
 هناا هنتو ورتب ددلفلإ دون رام ءاستلوغ عفوت إر كتم ا د تلصق

 اع



 هل هنرث1 فاس زف وعرل] عل ةيررضا# نهرب هوفلاو زون س عما
 2 نمنح وعولا وم عا ملصلغإ ةقلاو دك | ورترغغ ه]كويإ حيف ركع

 سو عجن رو عاج ]كعادة رص هع جفن لم منش تفر
 لاكش روغنإو عجول كورال وعرض لضم يعل شهور رسل كيومير
 ةلرور طال لبكي لا رعارض ز شا ندم هكر طفن/ عرض عر كاسعل رم عير
 دعداخإب هور شر قرم لب حولا ل سيب فما دعو ياسين وغير ثدشمر
خم هلع راج ةلارعع تقلخ/ /غزلمرازكرو بينت ع

 صرخ ] رصف ز

 0 لا
 2ظ2ظأ]0110110110111112010

 . الويل كيل قنا شر إملأ تاكل رع زينس لهل جرم موهعم ار يصعن لب
 مايو رشم + جوج نا هراوفنو لافحإ7يوكرتو لب ظفلا مولا لع يوحي .
 ىبياذو رفعت وهج منا « هس يطول وربع ومح|ىإ موهفل ار زع رن اب
 9 علب: هن )بوس وصع هين كوسم رلانر شن و اضل م ضرغل
 اف اوصضُلك بم ىدهن غم تاء لجن امي ماو مح للفم كفل امو مع

 طعابزو ل رع هر عنومو نوصعأ عِلْضإ ع لعن هزت و خيوروغر
 ل باغ + ئدنرد عوصشإو لعن ركعات ع قظرعم ض4 ومع 2ع ىلعو
 عيلابءوصضأ عمو لعبت لص ]خب ملت هلم ل جت عض ل19 طع
 و زب اومضل ولله و ضن ةقلإب ىاوبعمت ورع هيوم عيازح جشع و غ ع
 9 ةرمرضلاب نوب هزبغ ووش[ عنو هيض اه :2م اف نر جنو
 عمر هسبب اهعروسم كرو ملم زج ردع يؤ زين ويغإ عمت ضنا

 ب

 * رع دئار وشل عدم عز [ولكع لام قع وزللب دا غم كس ررزاكو لكملب رلوصح وز اب وضم يوزرم لاغن ]زل يفذ ور م شع / طي
 تاو هوصول العون كورال ني وعر كرت يرش نإ هيلع زلم بلا و
 2 مو /ابربعنالس مي هزم صقل د ور ابوس ج كانو غصت ع
 2 لاربع وبل اغريلع (هئرع !ترحلخ/ة زورغلف ود الرو رورض أو

 مزالو



 د ل ا
 . كس ا ص 2 اس هلل هس سس

 قرصا لا ذينرعت ب زمم جت رغلا وم خوك ولمن يكتو ننقل زو عشا جن مر
 ١ لاردع رولخ »اه للك عييت ززض ذل ةّد/ ظلمت و هر لردحم كلفن تلو ارو
 رهقب(لخنو ا فيفخ تعب وير لم طنلا هنن عما حيد اقل يفرج عاو
 مزاعإع إو رص[ قدور شسملاو هاتعأرثإنيفلغفا عر ئإو وصلا هطيمرر
 لدن هضنإ نهر م جاوا او ولتيعو نإ خاعتإ و رض ل غايو عنو هانمو رشم
 عبرت يع سولا موقق ينينإر لا فود وى اضاع ينم يره /زو هع
 زطإإ/ئ زف حوتحوئاو ى]ستلفولا يشم او ةيلووللو قمت | ورئا وظف جيبو
 اكمل ىوسافو ةزنكملردلعتإو مطلق هلم ليت وعون رورطاللإ
 يصوم ل وه مر ورح تو ضون هاك و/ر يل تفل رم جوا جزغ كتان
 هذا ثنو وهج عنخ //ةطوصص م رعم صخقت غو صوم ترا زيصن نير
 كلف نمره لع علو ينور ةيئاسو يلف غل دو ريغ زا عزا عررز زبعوم
 مل طيزرسض اغاراو فالك رسب اعخيو تت ثرلا عي ولكون رع مرر / نو
 ههلعوزص/ردر ناو زنلت هلع تاعوصوم 2/6 تل جزر
 قف وبي حولك نال ززك وهج تاس ابل ل صخر وكر وزرع عضو لل
 . بهدا سا اه ار عما حظ وزي تبن ويتول هوكي دروع كلن
 ويا ءوبحمسن/ اك هلام وش صوب كر ير اشم فالك هولك رزان
 ردزئاوعل ولم اهفهرخل] ةزررجر اش كيني رانها/كبصشعلإ: ىيارايو
 طلوغو دحر اعلا هر بعن تدل هر تتم و وغم طاع / ةوغو زيلح أ
 مجوبي عيار لا يللا وميرروسإ ع كان عما ينمع روس روش
 تصل رام عقر عز عض رام إب معا حار 2 معو كيب دوس ار وسلب
 راشلاو دار وسلا لهل /رنمو كا ناو زور وشن رم اهل كاي امم
 اقراط ةئاءومو: لسان نور ضرر ههنع ء اخي ءااعشا/ر نعم اص امم /ر هنو
 ١ يابن در ةيئشحوريج خه 6ك ةلوس دال ة/ وردا مع مهلوف
 4 علقرززبو جو داك اكريزوع نك هوي هاليوم عر كف ماس 9 تطور فر خم اع نونش هر حالك وح اعوكرلف ملوك هيدا ف ير



 [ةنرعيضسؤو عضو هضم عيزرتفلا ة يق زو د زوز لس اكلك وما
 نسر لون طر وست روس كرمز 2 عوض وم ةيوطحلا يو اغير

 رص ل يروسم ذب. نحاسورب ياك هش ع زوش ذي وسال وزو يز لك
 هعدة/يريروغر ميراج اكرر عزو و زغ/روست ايو جاري بون.

١ 

 "عا للح ء د نسم درج العر وزي اح حزتشنو لكم طك اخو هس دس شعم ةقنر) ةاهساوم وعز فؤرز+ب ضرب عوتسومل اوعي زن
  صعنروص رتب ىراست يكن :(ومج تراست اوبج ا« استل وعل رو 1 ظ

 لكهلْش إم زيتا نسا ليو تور ضعت امض رت جو يغضعت است 7

 دونات كريز عنو |كريزإك لشرب هلل 4 :شالاغإو رعت
 رس باع ل فعيربز لزج عيرر ضع نضظعتر باك كس لك
 ليو ضلض ار جررست زعير ب لكون اك تل ليديا شا
 لوو لسلة لرز عض تريز مسن وست ارنب نضع نا سنا جزر زو وعن هلضنز
 ويودع بسن مراوح م عتب ءاب وشمر دن طهور[ ض/ يرض +

 دئارو طفو لضلاعر طب حربومارع دلوخ جو ضير خو ذل شالو داع <
 بلوك رز ف لزهر حرش هو ردن رج عرض ووعي
 1و دنا لع طياز اح هس يب شعو طرز ار بدززشو خالو وعم ويعستو لا
 "تربو جامل علاج مييشعو هعنر و دوغ لع + جل ابح جر شو غير
 كاسل لس ةيكرضولا م ثييعرف لإ عير هر لونك سنع ير نعو
 اننزاما رض هلو جز يضغ لركن عك و روستو مو ليلك ز اول ةلليوزبعال
 ,١ ناكر وسم وكون ة] سر وسم وكا تماس مب تإلكرفو زر وسما

 لوم وزع رز الئ وست اير وست لالش ضو محو قارن
 هليل زغإ وع لك العدم نر م هوه عزرإ قنقمإ جوز الكوكب هرقل
 ركري طعس /ربزوفعب هس رد اك يت لزرع (هنلفعإو روزت ا لع هز الهم



 /9 لكم ربو بلس نري مز طع ببن الا و فورزا نرد يرفعبرع
 ١ ١ در ظنون فرط ب ام عم ريفا وع رع تع /زانس ريع ارو دوه ف شم مدين فيزا زير +. مشا خر لاوعل غر عصر
 ولان ورح هاو الك أ ومنا كو ار وسم مضت يع ارع/ كلت تربع
 رو رزو بلس عه يراعم عنز الضخ جحو ت]كما/ رم يفت /ون مور خس خللا
 7 متضرر : يور هرامهظويادلعد هز /ر يم قالخي هكو قامو رم هنالدن نحو
 د منقل 2 نكبر يع ؛ ثءاضنأو لوننوزلكم 24 ممل نك بع 7
 8 زو ْسزاَعرح ماهم جت جالتخإ حول ورجل سو لكاب عي و روسم
 مترف غل 15. ار هجر فصغأ/ع بز «لرو تونر ا نري وغرف ع ا
 هورفسصل ميج 0 ا 0 مي

 3 قرص ا كنتو هنركنأ الر كد رصف نرفع ريعلاوائو ورشا ي لستم جنر لرسول

 طز ماعم )وكر عملو لرنعر/اونع وتل 'و رص جلكللوجر رعت

 ١ : كراس و ظزأ 010 522

 وسلام 0 17 ///رزصغنإم كل يرقي

 هس + لك ورصشلامإ موضومالع ةقوج زاكرمو (قزتوم جوع ميهوك اء اشم /ن عطرا
 ا اناء لهنإتا وع ثا ورام عينة لع نم نمت و ضولا ريوهو
 ريجومل اة نق لم هب ادرعننإو هزل يئث/ ذو صورغنإلو هلأ[ ربع و
 رو درو كد علفجلب تهل ةلم مْ حتي كوز اع كير مج لع ةك زر «ةوبديو
 تور بارو منو زوز عض ترب تهيمن هير شرت 2

 لك ضؤم د هوه ام ما وك عوضوما عرج حي لنه كاش ة إو عي
 لهو ةئئاس/رم هورردخ/و ولت مل وعر ماك شل تزايد شو مور مك اكريز
 طلاع ولع ديف كج ىباسلإ!!ةهاك إم يدب هلع وح تزن تحال وغم
 زفر عنز هماس رن ائربن مل وه هدقإ لشن] كس مأكل ضل شمل وو
 ظ 00 ا وع اوم 0

2 
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 لوف كو ورج هرشز امس وغلخبلا وير س وسد سالب وتغا/ عضوداوبو نعلوماعومرغغبارعوشا وفضي رقت لوم عيتاع وست ١
 "للدعاة موت عافمعإلبر اج افسر م ميناوغ ع ها كش وم صرع.

 هلم علوج ركزو اه دوحو عصب عب[هتاهلورص هير لعن) لرب ير
 هما رعت تحوفيفش هل لهن ةلسوغم نصل وعون روع دعو ظنقت نعول

 دهلاوب) ةىموعغأ بغا و عرج زم رت تو فرم همن او لوف مثار علا ١
 بيوعو لوا رن ع/ تءزرم ملوه يضع زرض رطسإون كت ؤمزيو علب |
 ير تفل المسار هرمي رعنو اي يع وغلا سم رزتم ١

 عنخ ر ضار رانا دمإ وه رجكتا مع مطبع ايطارات تا ودل ادرس م
_ 0 
 رفلتامررعنل هوكي مز عاطم الع / نها ورجل تنوي يخئلش د ورعد /لنرا

 د ةؤنإ/هسوئارنت هزاع رع عرمعم هرم يلع عام /دزوأ عزف عع
 لم ملف ولون غن عيض/ عيه تلعن لنزول موفر بكت
 اكو بلور طوصتعلل/ر يضف اعاولزرش ازال الط سهل باب
 لوتيتامركزلروضنإ ومر ىلع لا غشا زكام عنو كل جبع سكاكر
 قئليررجيضومم رك هديا عئارز دلل رو سف/ ره مصار قا جاتو
 . هلو هب كرعر/ا وبقت هزاع ]بايك ككرإو عام وج ضيوصخو يمثل
 ؟مردم هو سيئاتت]و سننحوملا زور ضإو زيا كل] إس ف روم وهم كتيب
 هراغز ءرقن ومعي ض ]وش نط ء رم[ ءارن عجو هيلع وكن نإ عار ] املج نار
 2 هاوس إو عؤف حاس //وخن ازا نإ ىاورامغ | وه لكل | نله كرم لماع اسد
 ' لعبوزم امؤعلة شاع الكرنب رع عوو] هش ركل يعجن اوه شح
 هاكر نرعزيصبسل ل وزورفاهدف اوبضا ءاوزرمال عينولسند لوم كلا

 كامغاو لع واشار ءلزكر كرم هلة فماش ينل دنل 1 «مرمل ار عن هدرا ١
 مضت وخيط مرعتاءزوكحو علمنا غرر )ك] لمن يسع ره امو موج يم ]و 'عقفم |٠

 . 6>12ن] هن كجوب بحإو دنعشفلا لع عروزو نعال وعتاد نع كارلو



١ 
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 عقلا هصونيوم كرو صحا رج /اوزنستل اس راح لوم ف منح ىهرسبل اهب
 ادور دنس” نبي هز الح لن هجم نزلا ندعم تل هْل/ بع عب
 اك اضارت هروو | مم رفعي مست ل زث وج عرصن الر نسر زج زج عع لفه ردعحر عل
 ٠ ضو او طنا نوح مؤرخ انهو معنا ةيرتم ا ريطعن] مقل ربعنا ملزما
 مورخاتشا ع بر الامم اجالع كر /هارع ]زرع عز عريلك ير لغا هع كاز
 رلممإدئوكو م يِصشاهنوك تي] زم زخا] : عيجربصتا ع ه] ابرك حلم خلوهرئو زييضفلر
 .٠ :هليماو يطق + هيوضرل رامز نإ اذق هضم اورو هتف وصو لتس وكر
 . ' هاورص ةيرالتنإربأ وزي ف عرلخساد/ كن[ / نا هو 12و توفير م قل لع
 ٌئاوفتعاواف اكضنإ عمير عج انو ديك م ع ويصر هيعمل رياح رئالل
 إم هزرع اع هعم اك دلع هلع هن وزنا نلعو (ًهلسس# زوم زر رز رم
 متورط اهنث م «عوطوم نص وهن د نبك ل جحر ئإو هزك إل طلح / لهم رع
 . هنرغميرملا مبنرع اهل (َهل] ماكو سو زن زار مغلى أت جاكي ضرع ع
 ال + نئزورتماو وصلا /(ةاها بجرم ةزكلهس بدلة ةيساظنا اد
 لف جير] ركام فر نغ] عروس يم غن كلو لكس كعب اه رمالادوكب
 الوصله زذل + وتو لو رنم هن ] هتحيوم ورمل طروصن دلة يفيض ا يريفن كؤنبو
 زروسإ ووتش دون 1 ارت | روس اك ا ظوور نك توك تل وه عراك رنج .زز

 ةرومع!و ناومجك ىلممنإإ تل درو بر / زجر ماها رك جدل ركب تنم
 سيلك لقال لعمل نكي منبع _ازاز او تر غل قاج منمزخمو يضرإل
 جر باوس ام فغ]ةروشتاومورملا يو ْلْوَل] ماهكو عر تلغرام
 ةزيغلا (سمِصرْحح] انا وع © هنن يوغم زيبذغلا يسحر هي زز) مع
 هوكي رفح (نننع //هلاعزو ىم وماهحوم ةيضفلا 4| تن إلف هزعلا ص يحال
 اما ونس و دصاسخ كب تعنمإلبر ثوب طلعو هعاونإب زنعو مو دهر
 . 2 طصناولع وزص ع ملؤ يإ هعونو معو | نونص رص درس لو مم تار زج اهو
 ١" ينسون هلال وال زن عييولإ طول ىوهفموسهنرو ةاضتمورفأ ونعتز و مر
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 رنيم قهتاؤلعنم لإ اوس ررشإ يبل الار نرلضإ ظلم ايلف“
 .(لك ل دراكرهورت ©: وص جماكرجوو كك دل وه مل: إل نورْطف امال
 ءافنع ماكرو لك نع اوغن بجوزكرجرر هنء وس جوزك وحوررفوت
 وراقعلا هب هنصف] دعنامطيأ عنصر أمْ وف | كر كرموون اهعره
 فنصخلارنع بو ع رغضضإ دم 0+ الب هعرن] هم ل علم اك زعم لس
 زيئرا تبب لاذ امم «رع همم داس دوم »ميم يعو سوم ولا فعلا 1

 كديرمرنإ دين نزوة / عر اقر نفي ساهر م هلت رنج دخلو
 لونا مب اومقم اةطيرم لإ رع ماج ومير منور تك طفسلو ريض وس ذإ ىلع
 اهي هن ئللش نأ قير يجر طر ميه حر نسغئ يو عجوزا وكر
 ءضالورهأ ء/ دانا ىكشو علعت] عزم ننام جرن © لئيم زف
 دبور هاضالالا وه وما كيو لال لكا جز و د[ لوس عال كو خس وكس ىلع
 ظ هرامتم كهوف اذن ىبنز ىع جب حوحو حفرو زي ذي زل جحونا عين
 .فيفغا هن يرصنف ط حولا ديرمو حيل. ”جيوحومب ين اونعنإ د لعرو خرا
 لبشار لمح وجو لغم يينروغ] عيوجؤتول نإو ءاعنعت] لور صورنا ضاوود
 لزبعر هل عفوون نللطنا التورق ة+ول ع المنعر غإ ايو لهو كلإلاع
 . قحولا دك زبورغم اه هجم 6ع عفو نح اج يفر اهوزعيور اغرب د
 لل ثاراوورنمٍ امير نضع عمو زخم تمد اهي عر اوم اغلا خءااغ ةلفنعازوالب
 رخال كنو,وغنإ نط رن ىلع دال نإ قل / سور لزرع درعيتر طاكسي

 زيدل له صوميو هاني رياضه ذلا .ناولضو حزيصلاى ةزك والبت يرستت هاج
 . ىهروصن اصززوص هةنقزو هنن عوقدم هر غنج سن جفن نر لعل لل كرمونولكو
 2 ساقنا نحو ةديس لع ممحون كو ريتع أر ةل] ىله راج طا نال تووللع كس
 اهيادوير لد اس رزاعل وه عجن مليلة ئز رب للبن (ه/لاذو اص > يع أوز يضع
 2 رس ما ديت وكر عجارط جرا نا + مي ل ابحو سوو
 . حيو اعلن بص شل وم (عنورف زمشت اوس رج عتو خل 3بهقحغ ةلبا>
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 هزعهزبصبز يا هريس زعل نعت يحاضر هرقل ل ضب معاج ظ
 عمخإر وممن اونبعراملا ةبحوما نو زيارنو هيلع او, بى لش هقل ل و نبيع زبحوللا ريلتنإ لول مؤسس 2126و سا وع عاوز دغر اهارعقنت افرع (:لوو لباس طل دول عنو كالظاعي ظفر مولع يروم . علكل ف دف نجر تم نر نع يؤلف يخوف لال هك مر نر" هقول يضيفنو زيئ است / زل كلور الت/ نرخ (يضييفطو دج رم زياش عير رعاك ٠ ا اصح بطرح هير ضن ةلا وني هل وع عاوومو إو ير دع لش اهم 4 هاو هنزل مز رضورعم ضلزهك/ أ زب هل سلف هع ظزإ كتي ذأ كيناررب رهام ميزلخ 6و هش ردو همنا غول كن رص ررعفا ل دنز/ى فيل . علا وررداو نما قسوم اهنز/ 01 لنوع ضرع يرجع لشن كس معا هربا رس: ورع يو «لروكرلا ركع ءلبةاماريو مر هلم ها كلع لو لاغ ١" عيطن) نطو كح لضاراوربب يزد من برتغال هيلو عضو فر عوم دب ةقطإراو . هز وكرت هرغأ قبن نمو وصوم" داك لعجر رن علوه وكرر منع ١ فاي رولا تم اواو اج رافسنإرم موش يعرض رم مرتفال كلنتو دب هلعملم فور طاوحر )تم: هدوم اظن ور كري فض اهلض# | /ييج ' زرع هلضوز ورعب خت اأو مهن (ةط/ِءإج هل ررن حاب قح/ يفض أكسب 7 0 مهرعشل دزر مارت طرد هلك حاز غعلا در عإ نا حسن لقت هولا وجو نزف 7 ١ ملدوم هلع بشل دام كريد يزيح لع هلو رجع ديل وه «موورعل ١ ظ ايا هلع عنناولمريرقتن ء ركل ع عيرؤورعافومو هج ولع عنو عرش | دولز نجر عكب عفو (4//ز| أبو كوست ارلخ عوار حم هضم رداع ظ لزم رولا حعزو رامي لفت نعنوت عريف عل مدعو اعوام كغ رن منو ْ ظ .رهنئياهلك مضر حرل ضو هلطم عاتيسيععإو ةلظم ومن ] هنأ كل يبج وم ظ هةنوزجل ذكر يهفضإ دمر اغا و جن او نب زجر تتي موس كرر ديلوق ظ . يفرزارج لاباس كيمو نغمات مون هخوم از يركرجوولا تس 202727: مقيضغ ا هوفنو كن غور 0و ولسنا اورلع نببتغن ور صول ع رسمات
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 د روم وو عنوغ رنج لأ جنو كوبع مسن //ئغ عمعمخ رجيم
 لعن جور لح لفصل كوخ + ةيغشب] متو ىاصت عوج كة زون لوى السن
 1“ : ىعوومفلا م ء1مهبعو داق ينلكل] عرفت لم روجر وحرر لك افطر
 ٍءاهضتاقاطإا»وجومءوتول/ د وكرة حرصت ميِفعْ ارم ره طيز
 موو هوز لم را هر عزو وصوم وجو ىوك اًينح وعربي حر || قرصنو
 عضال رم 4 هش ار كرر ينام هنن لكن ليو ةزغلا ورد
 ام ميول بنسإل ثغر هلك رشنو هه الع( جار لس هنن جتقرم
 اةيفعر لح تع عيروقن عوكز لل «) ةئعا ةزم عر عقيم جو سس وو
 ب يفضعل عنزاسيعب لسا غ جرن إج ل مرصزامنعارم وشال
 وغدر هجرطغل و بنو كوب ناس عر ذعر رشوش دارو ويعم سن لكون
 مدالع ممعجوو جواس / لك راو رج مسن // تجي شم رج هل ضنا رع ينل
 سعف حقل ةئيوشل]؟ةززررمدلنلا هم وعم هينصغل
 دبوس هول نك يرحإو | رينو نجر لإ ههولض جيف فض ينال
 هوو عب للا هوس + يعلم جهر بحر اني م يجوملا ةئاجلل وزو هنا يأ.

 2 يفمفغ) هاون اولحراخ هاوس ولا كوزنغيفح هوست ءويلا تعنت هيب قت:
 ونغ دزنمدرلضإ ةارعن ارو ليزا ميلوبج اك علو هل اير هلوضإ مغير
 3م هضم اع مهبحوو وم يشل رسال خشن عراو كوم مساك
 رو هيجل ينزل دج رخإو عييفيفش لكلا م يجو فوم هضمقت ميلا +
 لي هلو لكي خسفن رمزي س صال هيت جرا 6] 61 زل بسال بز
 مزن ص ]ذل شم طم اع ]الر ك1 م رهو وم ا مهننو أشيع
 ةرلاهزي طموح لفلطعز رح لإ ة يحول ني ززو نار غو برص ب
 * رنا كت مو طرأ يضيفن ىرلو قصر أم تح مفناسا] هلك زال عر غل نو ورغز
 [ميبناماو رمق بحو نم وم هيئته رش ل غيل ةياكاإو ز:عيفعا ز يمول
 لسن دبر تعنو ب هز شالا/وم ووش يع مخيم منح لق ناطق نانو
 "سردي واوبع] و موق عرط رعب هاون خ عرس هديدضعلا إو وهيل



 “ابنا دج ورروكزلا رب عاب هولا موت وع زوال يرو

 ررثالب د مايد ارجج ولا ث وف ترص ةنيعياض/ د يصوم دز رك ترص 0

 رزقول ا ببنها ن هرج تدلع مبجولا هن وج نفر لكون يلام

 || .٠ ةصي رسال ذيرربرب ييسر للشر تحيورس/ لب, يرعب عونل 3:

 000 ا
 تتكتلكلل --- يي

 ذوو مه/ نينا د يبحر لش يحوم لا فور و ميفيفض بجو مذ يلعن هوو عهقبفل
 ل رن لري يكن ةيناضألر موف عيونا هلو مال رعي
 . ميورش/ ين اغ عم ديفيف دين شال يلكااويو زعير يزن( م تفل
 افرض يفيد مى راك اد ايوعز يعر ا ثنية اسير بزو 6 4و
 ردم وير بس ماس ض عير رج لس موي وع ع1 ةنججرلبشا
 / هبرو اكو سو هند رثاء ام مهجر وت اضن ب هروب تي سمو عزبح

 . * عض لورزغا زببحو ماوس ريديفشل ا رجمنن تع مرت ينم لتر لوم
 . . ليوان ورم نار لع كلم 4/رز فنفس غيت عفن لس ترصل هو
 أ| 2 ترمي ربالسلةبقنر رار شقين صه ريدينهرريلش/ دل
 | 00 مودههوسو زبر بالسر تعفن /م.بنعر لعل

 ا: فرم لكريم بضيفن < عضم دلك د يأ از هوفر زيف أرد ٠ زيلازيدولا لعل ع/اورص ركز روض ريو رتغي ئج داغر وس
 ففي مورا م/ هين رح ترص رعاك نهود ئلكز/ ترم هاكر / رقت | 0 ا

 ضير يحول ينيفض/ زنوج هزعكلو عز ع[ زر صضإ كورال
 يعرض ةبعومل نلكااةنلعايك قرن ايبرع هر يغس/ يل كرا زئالغأل
 ناصر وزلإ و شينن ربه لوك عطا ووو ةيعيطت/ الشال ذيل إر

١ 

 ملوك مافوسو ربان هر يشن وك نإ رض ة /ملس الرابع
 يسلمو عار و4 هدم يس

 ٠" لعزل همم منير هولا عون أر زو دبور ظنا ا ظل ل عم
 ا 00

2 



0 

 ابن عزل رويديلكتأ هل ديرعر لس/ر يتتل انا يو وكرم رند اوبل رم '

 /اوزةفيفعر اك افصل نعت كت مه هت اصر ءاقزعت يم عمق جوع

 زتبواضؤ وبول ءىزهنجر لش ا رعشو ةاوبجب اضن خل جنو ر/ مين

 هضاب لراس بجوو رم دروضياو تش طءارو رج نو بضإرع شاور جم
 موو بش لك ب جرم مط رقت هرإوم عزو نوف ى ١ هك مزونت

 00 كلو ودام لإ اةذجولار وت ملدا محل ةرصو وف ظ

 درع هلك هع عز يفضل ديلا مورغل ةلر ص نمر بخ لي جوتن

 لق وعيوع عوبفيفَسأ بعظو , دراومج هلت /لخزو كوع ماسي ]اكو ع
 ضيعلف] وعما فيرس ع+ لم هج م ك]سنأ ةلويجك 23[ لشنر
 هنو زن شع شن ىوكبق ةلفبشلا نجت 4 هن تايلغفا عرش

 قابسمتخي 1 ا _ وتس هاج

 9 ىعو رضع عريق 00ج معنرإلا كلب نأ عبو هور
 دوز خل ذر ل نم نقلا رقم يه رع لننا) فن: خف جر (6لهنفضر
 2 زبياكل / مو 42 تليغرعتللل جمر لغز زيهوفا لكل //ق دع «”لماوشنر

 لم اميمرس قلوه قيل جور موعتاربت حو عب غم قنتا تي طنو زمصع
 "الوم إب ونسم جم زلم له معو لراس د لكاس 9ك ديم
 ورلظنربم جرش تجونإ نأ قم احذم در 2 هصزلا قة هوت اهبعلب
 مزكأ لكم]/ىلطع هزبارأ 20 ءلوو زمام قيفغإ
 لي المخ ز هشبل 201 ىبوضخ دإلراواومغاركم وغنربغت) اروع

 م الا
 1 رص 0

2 



 ك0 سا اسس يس حلا ل - 5-3-0 8 . ف ل هدب ا 5 3 ذب ابمآاا ا

 بينا ا ٠ ا

 طرا ةاع قولا قط مصيلت ع نالوا وعول ظ
 2 هله لونا ةجزكونافا ذرب جدول عو ج وموقع رمل
 مال هيرحا الن بأ يلع /ورح و هب رب ومخأو لح م ل ستر تاومع

 ةلرثو]بريرروصن م يوتويمر هينراب دي /الك لكل رصرَصخ) قرع ىإوررطص
 . هزيلععلار عوق غتر || ةرش/ | |عملرع مب نور زاهنعم ف 244
 ا هر عر تنبل/ اع ةاهخررؤدرش عون ير يبت /ركرل رود م ورع ك/ريظرم
 9 ناس إرعربرس يلتزم حرام ليقع مر ةرنو هتوعوت 9ع اش

 لمغإ ب اخت ليو تلكم ضار اعع/ل له عابس اراه ةر/ وجو ريل وصمت هذ
 ٠ " . 9 رص عليم وفعل له أيجنإاب وقد هج حررطسر/رإو رع ومزارع
 ظ برابزعوون تيوس جمراكرع و ونرالك مهتم 2 كلل رزمهتلل
 ئ < اوعيو لوم ةيورخزو <عوطوم عزم شل تعور يبع1/ رباع يصاقوس

 . بديومت ءومشإو كارو و كككضوداو جراكزتناأ) هوجو حبهلكتو كر ظ ظ
 لالغالر غ ين إل ن مليح هل طع عاوز رجس هلك مح ل ديضعل [ وخر خر 0
 | 2١ قللابوشكلا جاين تاكا سيو للا وزلا اه منور عال ع زولا ظ

 | "تح صسفالعإب طقاارمرتبك حور ميل هروزو بت وريزلع جرو طوح لكضي
 | 2١ لد ورنا اب ظفار صقتل  ريطوءرلل ب و ودب اورو / هيو دسك
 . عىعمالغ زاإ ليو ضربت عوولا هصو هوكي كلا رور فا ومو هير عع
 لل]فلمنانزو وزللا متن طماع لاعت/ن:لولر هزاكم ووزكلا الرا وورقلا
 نسم اعبر لاصتسالا ركع درا كلخإ ع ولك ءوسنصلا مذ ام (قأ

 ريم ادري اطر دلاع مينا ل دلت يميغ ]ب هصتس لك جم | ينعم غب ظ
 ٠" 0 كلدوعلبدان اح ءوحو تونر صروع درء( لك وو 202200202032

 0١ ميعاناونكر وكلاب عربج اء ايصنم ميوكو كرلا وهوه باو ارض '
 00 سا لا
 1 دزلر اكل وب طيب كه زرراء إب حلل و الكل ايفو عم عمل بأ نوت د 1

 5 1 سكعلالمافيتمل)داحو ونااب ملغلا كانه صتزر مرر ضف اخ ا منبج |
 2 ء : ظ | ظ 1 0

 مس صح مسح - همس سس حق ديه سسم# ب خف جل
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 لل ءاببن زهير لاو ةييرافلا مديفغل يرو ريس تنصف بل

 ©: مودعلا عرر تنل عوكل بنوا نوئوع نو رعمغين تنم ل رمل
 ليينف امهءاب ذعر اكو زهيفش عوض 0
 ونوع هبه رع امو يهم حفل ص قت نزرعس/هضور ف
 درضربو/ر د وراغغع حج هيراخأ ةي/رعزلا رجولك جا عوغسمر
 - امسإ دز نضر ربع د]وخ غر بلك ا زيجولإر وضو مم بوه دن رافعنأ
 هنعمل (وعب عة نانتاوعلا علوه تغمر تتر بخ اشم للعمل
 اصول هجوم نيغلو وبكل او نأ جيل يع لرش وع جوربك بج اوم
 هزعورزز نص ده احا ريفر طبع ده تنل 200 نلف ربو

 ىهو دعوه انحرم ناضل ةومارع نجره مرا 7/ء وبر ايصاربغو
 مرح 2. مم الكدو هتف /ررغرلم نبي رخل كل مض لو ري ريك زل رمل او
 لل جر مالكرعافنإب ءاغغلا ازروس عوعتسم اكونت لعل لمع 5
 . لادوغرم يبست زل عل/ عم درا لاكر متو هنت طرت ءوسورك وعل عيب
 ةلئااا ريا هيت ا تيب دي
 لع عوفو نم عوصنرمفن عني اوس روما وركن لاوس ماض إر ياعم نر
 نزور و ناومحياس /(نالقما عرزون روز و /ع يش: وسر لعج ملا نت ءالردع مي

 ليفملل بانغا هاو ؤ هسا سو :خله بورن يزف فعولن َ
 ريههشو ميم مكر سن عوف وو عنب /ى لسن //ط ىامغا/ يز لطم ليف را نسل هر
 و لش ؤئاقنإ يعراغلا جانورعت كرر جين هتلر يشل زك همر دلل ة يللا هالك لمك لق ظزإهنزافشنع نع نوك عير وعز نفك
 ليا علم (كلسف يم ان ابرمان سار رعاه عاج بقل عرعاو
 مالك رنات غمض لإيزل ”اهشضرك هايد لو ل/ريخ /درأسر
 ريض م نزكاهلك تعور شارع تور قفل ل سارع و وحلو غوش هر

 غنت عش عااوعرك] ضرع هوما اكرر سان خرم + عزمت للمال لعمل ٠
 لمجوكش رت ز/لاذن مرعب وم تي كمر يووسرازو يكسو



 000 سي -5-

 ا

 !؟ةبم
000 

 لد زيف س ووك داو البع هرتز رع ةبلوقرعو 0
 وبغ/ووصغ يروق [ههسنونرعشل وزع 4 ا

 . عي + لحرستلا زو الط[ مم ارحل جرم ا نرزع اءرع جورنح |رنم خبر
 اوعي درجت إب اهنا ,ركربررمشلا بزم [ رعب قر ن/وعن رذ انك لوصلب
 |" 22١ وشال لؤه اوذلاور وصعب "راج: اط جر بأ امرا كلذ ارمرصغإ
 ظ متقست] /نر ذى سنو زوم كيال 1100010111

 خلوف لوف تتر )م قيس ةعنرجتإم الاجر نسكن 2

1 
 7 7 و زورا كناللرقرحابمرم هيج أر لءاكز برم ل شتم هلل لإ سر عنا 1 1-0

 رلوك زشإو | د عئتنر نعم ليلو فبات زك ل عفن ناكل لدهن مكان ارغب

 صلح دان وت الان لمع ار ركزلاعكرتاهل خيزرافلا كل رلزعا) ج2 3
2 

 كئاعو لسا الم جبنا همها اضل لإ الك عكر / ظنا دن عب عم توزن ب
 نر صال عر ركرلا يرناوع مرسل وكإو مسمن ةيصرقتتا/ علو
 بهل ومعه لع جز عرعر زا مرغفش العرس يتفرع قصرا
 نإ هم لاين دل مروج اربز هله ]كمل موت داش (ىلستل نإإيق
 1 عزمت ليم تم هكا عن فلس يززم جل يرد/زريزرس كرر
 اسمواسم) يبول +اروز ىوقتليننارارص امرء لكل زص لور
 كر لاين دانك مزكن |زكع تألم مغ منغ /[وض مائونرركاواهنوعنول
 كسريساو عوساول مغ كرمت ى ات هنأ, وكن ادب ص ب )واع ئاهؤغألا
 عازر معو ان لن هلاوإ اًهكف خمتلالاب ,ةصقلا كار ميمو ركاز له هر ضن رم
 . يالاعنرو ملزو |: نيت ابي عه اها رماوعيو بكرت رسل بزرع
 بطغيور مفجوم حو 1 م ظ110117 وشما هربت

 هذوهال نطو وأ وةنلوم مهر يومنا فاح تالنوح الك اور معا, ١
 ١ ١ , 2 هزاهكلو بوس 06 0 ةللاورلرع / ابناو زل هوت هعناوم ريغ عراب ممم اوصورتع مجاب للكل نوره دع || وه يزف ءزعوإ ودها )مي نوب ليعر تلجأل

 )ع
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 بكر الرع را ضر عدل بكضا عرابصنو نعلإ عوضا ضع فوض زو نتن نم أ
 /ضررفزدرع هطش/ر ن الواعم موك طعربصش عمار 8 ضود/ ووك ظيم 2[
 20 اعف وتب سيروم اضف هن لإ مل وزير ح نا غس 23

 59 عربا ععلأ قصار اح الزعم كلغ و/ بكر /غلإ 11100 اف ىلع

 نزسلل اب ميو ريو سيلا ”"نلض نناا //, ع //ر موك سمح: زاع هارغم كلغ |
 للفورد ناز وع تأ ز ءاوضرم كوم النجع /رير سس 6[ لعزيز ليضفن عرئاوف عر ! ٠
 : 2 للا اهييفر لا[ مط اتيت سمسار ا

 ءملقدز ع اوارس فوم وول خو اأن الم ههنا ومنا ع وأوس فلكم 1
 هوو را توف كرم وك ه/ز او علا ببن اجؤحا و علاوجرم فوغ

 رع شيتا واولا روم ص فرعا سقس الاوت 4
 يال ءارسمعول تخول ز/ عيضة ردع كنا ميررهسع د ينايتجلر لو ءتدلا ا
 هنو نو تصسركر مسا ووغل ول كنوج] بصر شنو ررناو هكر ينجم ا

 أ ارجل و 1ث تال رس القيإ/عاافبع ز طع مو اريج: هزلمخ دك[ رم الغزل
 . كلزبو غئؤوعول رك الرو عرس رز وحت / هيج لوو شوو سف /ا/رزغر ظ

 ظ 0 هال عو مثلا © يله لم بلال وإكدإو وراسل فير نإ -«س
 بكيان وهو زرجوباو لم« كءر هيلع عكر رزهن لرعلا عسا اودع اوك ظ

 ةرياهخيراولكوث 1 ازرربلع_ فلور مغر بم كة عوير يسن يخل
 رنج هيف بك زار عرج اقبلت ]2/6]و الها زهقت ب هن صف/ اريج عك ؤَوَس |
 مرزوق يب ايل روم رزبلا خرم وفن ارو له مالك عجب طم ااو (اغرم ظ
 ارك م نر و نيس /رحأ م مسه زرت م (هنبحت ظ

 كلور طضم وما لربنا ب تننجونو امص هلس يرن كوريل وراعي
 0 ةزضورصنا زلكإ 02 ننام لزرع هليغات درو عسر فبالور

 59 زمعن) لع هد عطر رر) مانا يعن )إم لانا ةعاعو تستوي اير يعرملا
 لطم 5 جممع ' لأ 2060 ملررو هنو ددو وفل ميكن

 ا هج 3 لشاراد ورد اعتلال رام ما هلاغاع 7

, 
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 ' 2١ ووسرقلااو ظنا لم شيدر اجت لما دسنال] تجرد ةلرجت مز لترضو , كيل ف ضباب عملا طاشمرعتم عهدا اسر ةلسسف ال» مئوعلو طنإ» ٠0 ياض كاف لرفع مسا وص كي حاب عيبا غرس
 خر مام ق غرطموموو عيغو] هلسنإ وسم ابعت اربعت هي يئاك مل شز/ مف
 هلاغزجوخيو حتت ماساو معدر عتب عع عوز / يس مع ل اغن عدر (وقب
 حوجوم نإ رع يتم ء[ماخ ا دلتمو روم وشم ل جز و هوراسأزأ لب رم رجا
 إو اجور تستللهلع 6 لبعا) عطوه هارت دن حو | لكلا هال جراشل +
 يتلق ابن ارزدم|زس كوهام لماذ + وجو وورش نغ «وبحم/ لع فول
 ارت طماكرم هلا توزن وبعتإو فكه لك لد جرم طور غصت ورمل ويم جرد
 26 العمير مزو مرا وعم دللخ مطل م وتل هني الم ل اعن لا وج 2
2111111111 
 صن هاون ئلدع )إلا ىغم مضض | طل د ىالغ دفنا رع إعلام طوي
 ارم وجون اب فضت/ زن زل هجم اح قامت ؤح ملعب ع اكو إرم اوفم
 أ بسم كتر همغ و عترلارسإ الزود زالا وقص كيري غو مانو يقر رعت لع نضر
 . لظعزفو عمر هوم تاكد إو «تالغا حب هور و اكو شو كن وز اللا وزعم غلا موتر
 جلئدالو يل هزم طفااعي جررومسر عب يروررب/ وم طن | رز ير( تشع اكرم
 رفؤدحإ دع لرم اه لض تزرع فلو عج جنا( اع ةلوو اوم هاكررر مقابل
 وتميز اوهضالل اهل يبل شو ولو اإل بم توسع كاز. لو رمغنإ رع توم
 انف (2مرفو غلا ربوحنو مؤبسا] طقنو أ عوز ىالع دامرز ء افعل منشنو
 هرو زلم هلم لوفن] ع ا/هعم قالحنا) 2 تزوجت تلف م الو بكل نروح عطل منوم
 . نق ملال د هي صتلا عع ديفضونومو ههرسحنو عت ملل: اهيل عماش موب
 || 2 زئاوواور ماضل لومئالومعم افق وكرم و ةنفعن قزللكي وكي تر قلع
 1١ 0١" دافووعمزبلعاف م اهإب هلامنل ل: هنو لجو ]نال روز ]قط يهدي زلم
 ١١ . 2 قفررصب لير طيء وع كارب للشهر رص وو هيع ملاراع

 ما ١



 عصمت كاما ر غشنا ٠

 نجح

 هرتز عت يائس ينال ستر هل اد شعاع طرت نائل يقلد ف
 كل سوس الوش أ وق نراعتشسما/ لاو ريع كرب ونح و سمن زخم رع
 مبلجع طوس ونال شع ياك جما / سيخ وعل لرد مان مكر دنع اع ةلاشفر
 درز لقط ملت نوفل, اوه رو فرص الكوخ وعر زرت تبن
 9و علاوي رفستو تعب ييذو لكريم مرور وست ميا وني اه هطش رك
 هب بش عو ةطن لهم لكنا كاش حير هع لو اكرم هعست نرد التل ل وص لراس
 بوس لغم ءاكرو هروبجا كتف ]نال اوراس تقع !ن عز مهرب وال ذل
 يأهل طندخ روع لهي وي قرع كط ل دزو عزمت رم جوزك ةييو
 . |, لب ود ايوهر قناه لونرس]نسو ىاوتغ/ او زرم هرو اعادت” دولا ب
 ىعبباسمم خعبلا:ةنن[ن وكزوي لكل بشآاومو 00

 ىعبلاع يل سارص من ءع بسر رع لس جس كامارو
 .ئاوس لبنت سبط عر فعن رع كسر عب تغنلا لذ ع يا وع كلضال إو

 ار وامك ازاي سرر غن ة شا ؤوإشنا اسرع //رصاشع ةئاعإ
 فراق كشك عما لقل ةزغهساا وعز ملام دي ووتر اهنا

 د ذلع نونن 01 ة ياو صر وزغ هس نصوم للغ/ سل التذ ا نامل يخلو عمنا ورع
 ةارداوحاعزو سار عاوشإ /لزه انفسنه يركزون عهلكنإو ارك يزل
 اهرنحل مرهارمنجركإءالكىايوبشم خر ع اهالي اذ زجر/م هين قولا
 صشل/يزءرمزغيوهو ايس زار خمر افد لك يرجح وكن كب الغ وضإو يغش
 رفا رع بساع إن لرخرعر حقنا لع يبو باشأل علمك هت وعن مرج
 . عينا هده غر ع عيوش در راما ير خالك لغاز لع مار لغو
 سشل العوم ل وسو هلك مل اكل قب ةيار مب ح لكل لغلر نتكو جز راكد فين
 رسوم طهغاور وزفات ضو ذيع 12 // ع ور هع /ر العب ص رشه غ خمر
 ونا عنيت ذ ماو الاتإ كيرى يه جورج سل هتوف دشن هر لاول عر تناك
 يقم ميوهنل وا دب نماسوعر وكلك ذه: نال | منو بم ش/ك حائل كلا



 لوب رئاكم ونل م ساو رهام عه عع اه شل معن طر اءو انو[ طن ع . لضدوويزرلل لع هتلر نوه تس يفت شن ديل عض
 زتمر/ كلغ لاروع هده ار ييوغ ع رد ههنا إم هع و يوزر جز ع رت نكد

 رذكإ ريو عرعر هي كي دب توكل عونمثو خي متم هولاكو
 ةلتمرررطتلا كنرام لاغزةياعون ناشر هومر توالل_رشل ورا لعب :ابتب
 رمت خا سسك فز كعنن / نري ئكر تغرو لكن ير فض هيزرم كلن
 هرعت /اهلو هن رم بيم ]كس كل حرر إي و هجر تلا ارث عون ايت اعلا
 رجلا مو صيفي علا عت م يجورعرأو عش سمر يعع رباع
 درتي ل رغت دعاوزتل كلضإل عدني غ هش ع ةيوعو لن ار كَ
 رز عب رع تلعب وكن جو /وس د ماماست /(ئصعن كفاه إم اسإ نرجع
 لس ردن جهر مستهل ملت / روسو ديا وح/ (يءاينميورغ كير و دين اوي
 فلا لت ة ينووصتخمل عش / ل زيلض/ هوكنالعز لعن الع مر غشا عوييو مع
 ىلع مريصناك أ ةلرفاو © يفلع بش: امرا و الكر او روس ار طوكر
 ذره ةيعيزلك فلة الرز قلك لوس يلم يحوم اكورد اكنإك كين
 فو مرماه غوش عسسل او مج وقوع وو ف كورت طعون تيم
 :ءولومن بلك لاس تنك جو» نوع لا كوب رعت حز يشتم كولا نو ووعلا
 نٍ هضف كرز كموالا»نئغو ارجو ماع لع ر/وري تاب ان فنااع

 . له

 ورسوله يعردع نتن قالستسل/ م عب ءربلسو | خسش رع ةابنإرع
 . بس * هون رام اروع يم ميرم عناق رح حمو وا[ هصش التو وتر
 موكا غب الغوص نعل ةتزضرل لح ضو فصر دع
 هوانا كسل فناهلس يشل نا ور غل طم امرا صفا افيو عزز عبدو: كيو
 ردزيلا هضم ف امام خل سنس إح لاس ,لوق كراناووشسول راكع «نلقنجاو
 تس مس لوس نإ بشلل سب ملا عررر مالض لي كع عادة رع
 0 ذ111آ1
 زهتزولا شن وور )عضوا لش قرح مل لورعم كيسان خب لوريم معلوف

 : يل ِ
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 وع ممقريلع امور لف[ رن زوغ هع لضوهاهعراذإم عضو كل ص عدل لنج
 .دزورقمر ير راش نبش معو وعر عوضوم/ بع د ورعرف هج وزورج
 :ماوزلز هلل عض رو موق ورغرر كي ءاكاوزمم ا تاصبم ل
 «زس غل يددقنا السر سوم ا بحر ظن يدوم أ لوم ادعس, د خم هلوفم
 قاس الك ضمور عمقا ارز اروع ف (فدخ وعام سها زوف ان
 مم سرع]ةاكر لو كوغار ظر/]لذز/مسيناا بط لهم عموةها الس هيف
 مضيان امل اك ىو كسير تعز يوعو كفل اور غر علإو لوك امر عزو لكك
 يعامل عى لصأ] يما هسزو رهاوضى مزح نول اوكر هد رو
 ارو دشنإ سلا ع ماهم دمج /راوم شغل در ااعشسارو عاج رضرعلا عرج زو
 . معلا وب ملةار عمل اهرارشل عوق بدال ثيل عوف شن ذهل
 ةعالرع اعمغ اما ءريرن لهنا امس ور //ر اوه ااعو تنور عا جو فار مطعم
 هرصفرع)' :مصيرجو بهاي كارحأر تالبؤم]ربغ ارز نارداج روك شو عبو
 راع فتنسدر جونو لعصر رز زمن اهل بزل قكنو ماع رز زن لفل/عورلر

 وصل عإإ يرعب هصيقالاال نر زرالعم ا ضدلس دج جبال شع لج«
 موكرنإعتا ةينزو رس اروح االصدو كرز عش/ئالشا رودس ا نالت, عكف
 رعب ارم صيرحوت ابراز رو قلما و كرك امبعن < / رص / وح

 درصونو/اعاوه سر زز زارفإ/ شان نكد ل/ع دوج سما وردنا ل غا/ ناو ]

 /دو ام معا عدو ىبسالطعم كر عت ناصح | سقس اوجاع سب
 لوف هاوعو ةطغنإ زن لسا, نط كا جول م لات صب ٍ

 لقضإ/ يزووضور رز دنت ديالإررلعإ وح اشحوز كورا و/ضفالغإل امينا نإ م نفاع
 "لس سو دلو رسما السا و تلو رشم انا شارو :لورسلر نمل ذب عار
 2 مهافوموو يخناعلا خذ رج سراو رعب ريع تحور [هرور اوبك ف ل7 امهفنو
 جمدنورغلا ةنئاسإو نعال مل طش/ يحول برو م]ختل خيا
 الوعلان كورررغغباوعراعسا تسلا

 ا
 ا

 لعمر | رز ىالعئ/رففل ]تاز ف



 ياها يزوق موصل نلورن تمل يدور ورام عاويحل/ و قولا | ول هملاع عويولا مووت لك هرب نوكياولكم نفعا انفع لم ١ لادن بولا نمو جمو و الع كشإإ عر خم[ لوول رقع زضنلا فمما مخ نإاوا نط سسسببلك هنن أع ونال بالذل افرض يلو رطمزررع تفويت فسار تاور ساضوصوعال © 7 ذو غصب مو م/ارززعل هناجر ينال ربت استزو عسل ةنيئرم ةزررعبلا اجو روما ..بجولايرغفل هاصال عشا) مرج مدننا زيلع تدع لرعاية رسبمل رزلصحبلا / 0 ان ٍ
 1 ...  صادللإو ىونتل عمت كح انا يلعو ريمة ينعم عارم :ةيورعم 7 2 روعه ميل رح عر اهيريتو صمتك دق لا ركون انو 17 ركز ابنعا)ع ام شي خارعيط عمم ىلا / رضع دلع أ| - لولاة لووعم تاعابججير ا ةزووخ وسوم درر عم افمرصن هيغل نجزم ةاووعس هد وإر مز, ر مع تقل منح ةلورغ اوزان ركع هرزرنع زورعم ا م رمالع ع :ةلورشماو/,ميارعيو هلع حي لاوسرم كله لوا ذالتةلوو عل رو رذ اظم ىبن]رب تليعرغو طخ هرع يوم نينو عوض ١ ١ .ازلورعمز ةنتمام تل ورغلا عملا /ةراو لوبا :ةووشم / راو ١ رطس السبب كرلمإو ديما رع لإ / نب :ةأورعم ا سماد /ريئي عايز أ" 2 ضراقررراورعءاسروجلامربعشاو لبر وتلاط ظل | د عطول دلوع ةناوع وو هن وربع اوااوضر ملا ةلورحم اذ 2 ركود كوخ نور عم ضاق عيإ مرتع اهنا لش مك ينو عني ري ريس لسع | 0 ليزر و جررلا لا بورن يعم اوم موشن ناسف رع ء ورع اع >  كملاعنرو قلسع داق (هيدوعاوصضأ و دو يزول ووك ورعاه | 0 فر ترش عيب رب ىو عال د لطع نمل اولد هاو وبنوك /عر/رط . 0 ساو جوك داو ناوبح لكم ومناخ يبيع دووم يززداعم همسور
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 عم وسور رهورتلما7 ةقرس بيو كزورعنا رو هيل بنس شتا *
 /1ووئدا كفو مو جير عرضنا ع يجو كمت يتم إد كلغ / موتك كاي »

 فلمن يسد لو | صاويو هيج مامر رص صوم لقلب
 ام وم لن: وإ/ لوو ولس هن كر رعت يس فص اء اصير يبت لن ا
 .اهونولو لوي إب عوضوللا عع 2” را/رمايذو كن مير عررسش ياست / وفيلو
 دما لاهيوض إب عوضولاه تنل عج بإ[]ايو كلي رايي يش وز وفعل
 ةيضلارنوزجا هرمي عت قلاطتلا باه ميه هيرو تسر نموج
 عفر وجوب ياام 00 :ةلوركمل
 صر كلا ارجو #ء ]غي ززيح و وكس ميج وكن جيل زعلاو هننلكع
 اهو عزف بلاص ا ل :ةلورخيم ا عبو وبث وصل
 دعو متريزرب طرلسل دف ءايرإ م يع تلك عوز الخ هصعأ /مكو
 وعبروا بعمل رك نئاشاراعإ هم د /ل/ اور عع لا عرتف هت

 وعول داخلي يوميه نق | رشم عونم ول خجو قف نجوا ع إ
 رهان ريضأ لول عيمج زب اوف لرب ه جد ناوإ ةرازإ وطول ظ
 اير هاه ج جرمونل ةووإ قضيوازفلس جولد اير اورصياا .٠ د

 ايو ج ج همنا إو ر جوت اب ك1: ئصلإ دو ج ء/ول وجعا ١
 ذيحولا م رصيقنما ع ومولاي موء انشا زك ]و اصل والرمل
 ففااغمت ثلح د [لع/داع ياو معزوو ءلح درع ليم لاحق مول اوما

 و فيفن هس |لرإ عيل اشار طلعو نك صربم هير نت و دمنا عاين .٠
 قف [رغنارت لاش [ور لابن لعبيع هيلع /ل ننعم عر اوعوطوم حوحو ]

 قم جانت ميعولاو صصزلاروصت هموت ءالس] تعوض, كه مجهم
 * ايلف تمول مورلبطإم رب ء راع هنداوي رشوان هفوهرول/
 لسا د لزاورتال اعل لع حصول ضنا عام نر ل وست
 ضلع فرايومزلا لاصق م عرهو تم تسلا واس مم راسن اكل
 دج عوج ا عزو هينا الع ياكررغلا/ نهر تضر اهن/ عمار يلع



 ' لزصو هل لكعارخ نت يصب اع اع/ بتعز لعيب فو رم م
 إب ظفاارزو ايديا ايكو عولعل ع وين نسم ازور لتر و ف طع وس كارل ك
 سوه: ىرما/ق لا رللحههخزلا حولت فنه (لييرع اقاوم لل
 ادزوبهجر اا ءو يضف لك بسر[ نزلا مولا لت إو طادبج جالعتسال
 علاوي وس يعربص/( هع غزه ويفضل ماقلت درج هلل
 عتاابهسدن]ب انءورعب عل عيش /اولم جر لغا عوبق ايفو غرير
 رعمو لأ جرتس عزبة جا م نا/م فس فه كي[ ع زد نصمم رض نعزو
 - دضففلا وص غزل اعود عت ارح ميلع جاك /ع/ مشو /راوأتو هعزغوررلا
 هر يعوس يمنلا تلكه عا وجوع تزف يرض نإ ورجاله هناك
 هاكإبرف/هبفاع/مرّشنام عرس زاكي ادرى ارو زنناس تلك ضرع
2 00 
 هةرعرم (ض1 إو زبحوم خبتنا هناك ظلال س يوكن جاع جرو هتف
 زو نيت كاكمإ ملغم هيف كيه[ بناس زيضنل /تترقم بلس ب١
 طالار هدرف عإو ير اون اوبقر مغو اكل ع را طص ع وؤ ع اير ع صيغ ام هب ىلع
 . .. لتو/كشال وعن دكر ماوس زن ورعلا مرور يبيح فوت والو يهلك غل عب
 ٠ هلردطملا ب رهوصتخ او موحد اور غنا اوبت نت عر لإ مرام كيرخ
 9 ٌعضولأق حو قضت ميحوه از يضدلاى العر لت يع وم اراد زوزعم
 ١ ايدوص ملاك در كد اليمه, عفش ذه ةزومضشم/ قبال شل
 ١ خيول حو فين ربح وم ا ء/ىتلا صرب هين كاس حرق مزيل وسر
  هلسخف مس هناوم معمل: الهم ووشإ/ عمون نع هاله اراب رع
 عقل لم. لعزو [مزك ةرلم مري عج لزب ملمس عمو را يك اهي ف غرس

 | ١ ٌيفزازك ومار لاس لا ملط تنم هر اكوننلا هما ع/ ع
 . ةقوصاغر ظني لاك منفعة كيرم وش نريد طوص يضل رابكر نيج لون بار يصو ص و بق ال لمت بانع علم لطم تنعم اضنونملثا طي قاونعسال يضع مرش عرش ترو كن



 "دوره ضرك ضجر وخن زبك وص زبخو عقم كابا مج رزوغ لم
 9 كمه اهون كل قع داو ش زلمئو ركض أ فص ا عوكررنول
 رفوخرئووحور الهر عو اياه جانت /و ىوكنز /اراع/ وح رياك و صن
 ىعانإو كن /ابزوض زامبو/ ع لجو زاكراعوح فو نوكنئ ليزا وكب
 دوور زر هرعل/ ووكر ن/اع/رب/ح و زاك ص د ومد تو انها اع 520077
 كير رراعزوح ظلموا بكوز هرعت ونت زلم وتيرفوغ ةنووخو
 هنو خير تل تعإر إو هركن /ر ربط خنجرم ملل رسم ردو زاجوز دوعن
 هوي و ين امان كو لت لأو رولر غن رو اوس «هدنزو يعور نع ل
 ءاؤررغل دبكه بف م تبتر صر دن ندعي طك /راوعرل ربح عروق
 ميه نزاع اعراس يعز ب عوضوك بلكت جن هيتلك يئن ش وراس كلن
 ٠ عبور جوم زطعنغإ د /غااو ذططنسإر طور لا عت بسبضر/ر هتنلكت يت
 رهع يمي عشر وعر سبع ريا مغ ل ع ورز عوير عدلا ع م عاشور ل
 لسن رز ةيااوص وزب كاني ا ليحمر لراس: مر يز رك /ياك هر معمم

 امردر صان اراك ريوكم نزلنا سلق عك نراك قال هلا.
 /هعاينخإ يد لم هسفنا + عطش داء ضرك را وهز لن لاك < ١

 كل وغ هزه ِرغل] عير صن ديزر هين غراس الكر و غفور نو ٌرعشا عم
 رغما م عنان حر زينا لرد يعم زدر ]دان بع لكل لسجل
 - ١ ازور عطرا دش ءاكيو اعز دادو كو لبتاوو ان: اهيوتو معمم
 1 راسا خأ و مص زي سفن عزايهتم اهم غاناسن/ء كوت ياخ هلاك
 مطولا, دعو رزان من هما / نر ءاضشإج ورا بوز موعن [ روش راس ليل تلك إو
 , كمر يصل صراع دغر رج لصو مطور يم ع اهيغا زبي ئرراع ع ناك
 هبونر بام عير تت |نونلفا رتل مم ماب انف /ة اكمل
 درو ء و /را تاجر ماه ةلوض و راه لإ فيض ابصل قاهر راها رو علل
 رعت اور نويهملك|ناضإإرر ناك ك كلو ذإ ا ريلصتلا ع[ عمم باننا عشت ٠ 9 مرش /ةارييمح هللا رغم رار لتسرب يافا عنرا من سروفملا ع عزها
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 رارطاشل يشئارزم كلم ]اليم كلغ[ الوزن هاه عاشر رضيعا ظ .. قتلررده اوم 4| زجرخ// م / امرشا عزم 01و يضسفنل ير هاورص عُرْفغ : ضالة ل ييضرففنا مو: رز م1( ل وضخ ]كى ربا لاح ارم عع عل ( .ملوااص هع ا ضب را ئرصمن قتلا ءرذملا عي ىرصنلا زري عل لبو وم ذب ١ فنا( للقتإل فداء رعاقإل عم ارتب الو املس علرتو عطور تعب
 ريو جوخ دولا عنو | جيجس علل ء لسنا لتاعمجنغانكول او نون ١ ظ
 لفلعم دنعشنا] ع للكل ء/ وصلا هةر ص ع هقرعتو ماع وعر حف لل ظ أ 2 عي اورو ع دنتا وفا ار يست  يرم/اوحا وت عين زجل عمون ظ ظ | قتاله صوصخلارم خرم د إرغن نوضح ئغ زي ضفل واس مالو سي مير . | +. زيرلتو ضلال غو اوفا سلو ع نولاازم عيزسح هلع عر لم ا
 - لاك جييغنيغيرم رلوضا إو صو صخش ع ياسيف ديك | نقم تخلع 0

 ىننلاويوكزما نلمزوزاةئامت عيصخق هرج به بم / هه مخول جوعا عرس ظ
 ىه نشل ذذ زيا ع( /عاه مشن بص نفع لاه او لمار يول و / عز رص / هم ظ ةاضل يجوع اومن ءإ سريان هل /زيعسن لج جز عبصغ جم ةنوزبكل ظ عر شإرنم ذة نسر يغب متم عانو/ز ع عب زعزع عقب هو جري رعت هام |

 دحإ روز اك يلمتل يوزع دن انس ريع سرا + هزم هنو /10/ لو اسحب و ظ يعطي /ادم اد:مؤكع زووم ع[ضول غب وعي[. ؤضنر غلا ةزيزاوبع ةيئاسالا ١ نمو نإ خا ضجل لسنا علك كو هعص/ ع1 شز/عوكيرف كفوا يبغإ غر ض تك روعي رع خلاد وقيو خب /ارملنز تامز الدني واهلا هلل نوزع كيف ( 1 راطعنملاو زطشملاز ذو رش از جربت و صم اس افرح دنلكلا وشم تو ة غل ظ كلين هيما همن حرمطا/ه النا مز ور عجم د نال ممم هب عفو كل 0 ١
 .ءط

39 



 زك فهو فاك قلك رو زنوج تاك ضس دز, ةباكو تك رزدشل
 دول اههناو عضو اوم [دع ريفر هتان ءاعبا داويو ديظرشتل + عضو ل
 ةصئ/رر فام ة باكورصنا زو نازاو ىزورعم لك ساو داما هب حر شو يللا
 عر ءاضناو ويزدلابينمملاربع م (هلسنه نلت زحام عوز طع دف
 هرمي رز مرو خضاب ازرع عرب راه نلسسق اع زينت / للعدل
 //لكرإودفاقتارابر لق © عذبز بايرن ستر 6 كي ديفا
 ةنوشافاهمانوز + هرخيب ند تبرير هع رر عيج م عرضت
 ركنوكزمإ يق هي عورص إم آل هالو تراإوخم/ ةرتال سمن ع رم
 ضي بلح ةافولع ل هر دغ عرذ[ برج مح عضال عيريو صفا تع ذر
 تفضل /ر وصخ م غرو لمخاو لكخ ابيع لا مص من | و مزال

 ييرعوز بلكت هتيصاغإلل ماكو هنإو مويييفس هيد ءًامرم/ وعن ع ةيتاكإ ٠
 /ه دلع: لزوس ديكر شت نم هإرهلا ٌث/و جن ع هيج خم دل عك ردهم واتوب
1000000 111011110111111 
 داب سبل هل مديح سل ميلر من / رو كاصنت ظفر لغإلو هيا ارزتو تير باغإ مربللس تاق جر اك ئاوبح عني هكا ذإٍ يب من لق ةر نيام < اريل اك هونج مهل عا رجإلا با عار كرر للف رو يصرع
 زيرزكهيخازتإوزتنتا عايد د لير عال زيا هيك مع / نا هع ردا
 رعت دنمي ثا ورص ]رق «ع/ز نزلو اع اور ءلصنللل جيد ل اطعم يعل
 لل ةو/ر فوت رورو اك اوس لاع هنو لع ]ر ىزعجرب هركارو سهرنا ص7

 وع لك وع ل طار لس ]لير عر زم ىف ريل ة يدور هدتطكوراوب»
 . ذللقإ اجزم دج عز يل تنكال طن و ع[ نورا يشن لسع هع | وعيت قال
 دقكر زا ماهج ]مدع ناو ريوس مهد و ع لمع جا سالإلث رشا
 عايز لذ وريم هوكنهخسلكو يتلو خ غيور ل محلك وس اه عج سري
 دروسؤمولعجو جنو ء وكمال يولعت مو ايزكر فلازم /1 سرع لاف

 لالوجاموعراحولر سفن موهير ج غن ] فازو ق] حق يطب طل اعتز



 1 بح

 0[ سا -_ --

7 
 0 الان

 | ١ الجو. لؤسوكذر طغنى صم طذأو ..ز ل كفو اكسس هرخ «ترنووم وع 0 0 5 00000 4 !ٍ : (
 ١ ١ يموتوزب همنا عرومج جتني لقتل اع تو :لعضر رونا ثم
 '"  هلردرج اواو ءانارعارفصت لن مرجلعإلرونال عرعير يسرا نيج
 رومايز مار دلع رضا كولا عوكل اقم ا بنود هيامتسإ/ رع زورا _و |... اجعطمزيو ورش ةلمزلع لع رنة قرنين لن 6 عطس
 لومار ةذرجترونتن/(6 .ومنإو «يوركزن ةل/ بظملا] [هر] تؤ رضاعت / يل
 بوعلإو ملكي ونم هيب جرورإ م ةزعو الكان زمر عن ركلل حايل صروس//ر
 كن ماهو نل او وشكر لت او هيج مائي نركز موشن لم ءوقنرفو ناك للركب هوفر بز ور يرعلو سنا ميز ريع ةلووش ا دير غو م تع هما
 نفع ناك /دزذمملا أوف :2إ 15و عبس 2 فن احل و ززاحمنمل ا« نام لم ٠ مديبأنرعلر وساع مزك كلا وعام ولي إ عتعام كل نراعي مبنيا وكر مخ
 . ىف هلو )راولكمرع هرصلا بًاررص كلوز الح زج عز ورلة فل دعي ع نازح
 عاوز زف ىعمتب هضيعب له عفور شراي منن ب هعيجو ساعفإو كك لمه
 | - جر شيورل كلك سمنت ال ”بوزنرزوداظا يرسم زبد || نيو صزعتاو رس زج هيد وار ر فسر ع يصل لينأ هففغ ضبع ع
 /ناِوس م يحقن رص ملال موبااعمن لبو كلت /راهرصنوس]غ] كرش رص
 | لطم ةةباوهدنعرتإعرصو حقاولل هبال تدر رصز يلع /وزصم عفررلل لع
 | هز ةلةوزكاو مورا رج اديه تن ويم مول وغ ةر فاول لانو
 | ١ لذاك لافاواف دم عرففاو ويد اكو اوف مط لما هرب نطششل ع زموا] جير
 هي ليس لك لناضاردز هركم اور فدي ع كرت فد اغا لطننا يسكر
 ريز يراوغ ندا لانو «ةلكرنم عواض طولك ادري ملكا غيب ةلع
 لِ )يوم بكب ريز ناك نون عرشنِو قرصن قرم غو ايو هه أك رزه
 . ىاوغ ؟ةاكازو و هزن هردم لع تر ادلب م للدم يسئ
 هالعب كلا ىرص اعف -]هل/وهكو تكلا ورصرتا/ و /رجتإك لن ذاربز تلك
 . تالق دعا هك لمإو ب اكالض مبان لاو ور صوور لف / يرمي هرصت ع زاللا

 رى



 هرمي ررخ مشن دلكو مار زن دا كنإو فد رن مر ميو رالي عن موزدلاا
 هما راو لك ع زوغ نمورت كوننا نرفع يطوف دج رسو راع اك جرير
 هو رك [د ويعيد: هاكب لح تراك التو ىدرط رغم عو طه / نرخ لاكاشمل
 2 نتتردفسا وزو مغر ءاسضر/ هلله يره هى ارك[ حريز هير اوغر ييكع

 مغ / لهم مف درع هنزك وص عامر وزر إم هنا و ع ءاهرصتلو اهلكهينع

 زئافص ان, كاض لن رص ء اكو وغ سف اب ع تنص اعلا // لص ردع 7”
 وض بزكرانوو جا ءرهم و الص ط ءلكاش_ء ماس اهلك زون »اع ب
 جيدي ولن ربحولك اير وربز هل كموغ رضع عر اصير ك ا هما ارز هلك
 رضز لو مقزلبعلا رع هي دش مرن ح رك لص ريز واكو وزف لله هل

 يود مكرم رهف اهزصر فرم دل 11 نك ور صك نرسر جل بفن ليما -
 ىدلمإازو هداك ءرغجرع اج نطتو يبنإ الرع نار ككو ىدرط او هناك رشم نقر
 / غرم اربع افون هاك عضو نري م ركن ناو رغم ا وزص عل كلاهرعدراكور
 .. .يخا)ناءاميرواورصو «ةزو ترص هلت هعر وسل أسفل مر نطدنفلا
 اسقف ”. امعتماومل مامي ةلنزلرع هب لعق تر رمن لس / كرز هيركتتلفز» *

 معزز وول إعوز هرعلا نع وش هزاشإوغ هنزكر ف هرعرع هت رهف
 م هور رعربز نو 4 نالع/وخرش ةارعواعع/ وأنس أراد 2 ,وكن نام وضيف درط

 وغ نكوزلي) داو ى دوو طنزو تملا لدا اكيد[ ورصت عفر نهنايورإ#
 6 ولد نيدو ىحن ايوان ست ريز وتب 1ع وع ىيقدرمرع سنو جورنال
 . هكر زايزوع نلت و طا عوليم/ لك تن رويخيا رن ويه ياونع عضد رع ورش
 , دلال ضررا هنن ارو مالو عي اكو علو مدعو ]للفت اوس
 لإ تطوع اور وعن ”لكر إني ىرصترداطجعشل هر كلغ كلاعغ لو كتر
 .زكو الص عفملار (ااس نها وصوم كان لع عر رلعيإر ديف لهن ريرصم فلو نم
 ة]رعنزفوإ ل فعلا وزر نعي لمع عكلاو قرلا تلذم يربو وزعت هم ىزكنز -تليجوملا رم نك هوورضن ول هب رهكعلا عمم كوسا هناجر م عشت

 ااههنسمس
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 , ١ بيكر لاح حاط عم كلو ورعلار نجني تن فيرمت ميكن يور ظ
 رئلعربن سين ةلكورينصج ا اذلش الدجؤن هنأ وغم اه مهئربشت/ركرلو ةئزك
 هال ةلكزانو ىدرط مرقم ززطتلل ءركرمرك »اب زان اعتب عمر رئرغس
 ريزوزك/ هن وكبرف فوقك يلإى دعت قارا ب: اكل/ و رغشأ »رئة ماك
 لب او قلو دهن م يكرتت رطمنإو ةطتطإ ع زك ةنانئ/ اب وراك مرج
 زلم وعول فن / و عرزلنل رقت ريو مين اعيك هيمن تكا مر لمتسما ربع
 9 مملانن/ر يبطي ضو ذا سيلمجرم كوال و لضول رعت مف (ة أ هر خرز ور
 لبو ططنجرمر هاست/ر اصهدمو مييلهتيمرهماشإ اع دنو د نلهترم جنو لإ بلصقمم
 فاك | لور در قدام إو سم إو جبر رك عيل /ثإو متم انو ناس
 وحوض اهغناج معناه منسف لك هكر يا اس و يقر اعنا امر عش
 نركبرإ لملم راسك )لل لامجو غن ان تقر رضاع وج ومر / لت / كرا هن
 هلك الضو ويمص ك هه لمؤشر ينص ع يبل مز اسع طنز تاع . هةر رفول بوم سفنم هز وكن ناس /ي/ر مر بوو اجو ز هرغلا
 كلف :ناد م وكن هرا لوط يزنء يتلا وك علي إمرم لعق ل رض روع
 2 * ايرزيرن شار وكن هزل هرم ذر جركر اه ءريسا/ لك كه لكهزرل هاش
 . الوم اءانزاو ص وراك رامز يستحق لكترك مر جست ا هنورأت ةلسوو كدر
 هولا دج وورركتوز هرعنا رك هزايزاع/ »اك عما املضو ماع لاغير

 نكرر اساء لرف ةِوْسْنا 6 ناو زعلك عساف المو 9ونص دعنا :
 ١ ١ هيوهرلوعمف)' كو ا: طع يسن ومصاضر 7

 , ٠١ 00 ]/سنطضرم النا( رسب حسو لال لل سار هور كد ايجمك هل
 رز لبيوت هنن ةعشن هارى كن لن قو مش ا شالننا هنكسرتعيرو
 ددهرك فكي ع هراعإع ملا ضوء روك حراعإو العوز دعا نكن
 ظ لانو ةاجمرك ربحت ث زا ملكي كر هال ناهز ماكل ومع عشا
5 001 

 وز 1 .ج ١ ف



 ء روس رامز قوسل ع برع ارغنإ يتسم زاير عيروز الشو طلضزلغإو

 م, 6 عارم ربو ئن ورايا عرعر ملغ كول طمصلك ]يرن دهن عراك ْ

 هامل هاهو سمسا ل ضوؤملبر/ يح رش نوئ هزار ضل.
 ةوسوالقلو طوير دوش والرش ايزو رجع ك ا تيور دكا 0007

 ءب عمرك ارو اضرار نع 110100 0 "را فصعد متل

 لدور ع جونكر يفتح لطف مه وي اعمها هن يد رطل /هيكرابتع)
 مج معزرض امزوإطعإ مكاو كك / ان ر ثغر مو كاع نارا ولج لول زعل
 هين اصور امم لعن عجن قر بكر كيل روع تيد: اضرلام لد
 عيرجل يزيتناب ههزع اسم ةحو لا جاعرطو كاوسو بجو ع يكن
 زد طيار اذو عن رطوعدملا و لذن اب جوزك مو ورروت راعشلل اع
 . سول يضل اراو علم مر وسو رييووزللاع زل ست هع كوم زنط رع
 الع نرو لعل لإ لشن وع قول ارع لاف ول عال كا

 هربنا ورك وع نطل ل عو نع ورومزيضفلاكضورعور إذ اك كلنا
 زغب هوجوم ليام ضافي يقن)ا ثنا 2ع زمن خ2 ةلوراج لير وع هلم
 باشوأ كف| ةأو بالسر يضغلا تلقوريغن] عولغأ اد/ جعنو مورالمساس

 ية يقم عولش) كي ق هو ءوزذ كش ير هم حرس عبط ةطالجي سما
 هيج راش مريت يفلت تلف يا طزكو ]نبت املك شف لع يجووسوبشف ا
 ةنلكو تاوبضطو طر برعئا ريش نى زمن] كعص نهعرفم اهني اك ايرود

 لهم الهر نر يعن سكبب هت اع م ع اويغ )وك )كلوز هو زيا اس يضقل
 فثح منجوم نفل نكد ىو يضل يزخ عمره نازح ا كولس ىرهتلب عيل

 . 1فنإو كوز هزمت إو لمع مؤك ]بل داعم ئازكو لكم قزعت) عمو شف)
 غنام هيو لحوم حفص عب عل هل م هلسم هتعزجج م يدقم| هيض زين ا !ورع ش

 . و بوو |:عفمإوةين اق ولع هع لم يمواعجم وذكر دز نمو بنان يخأ
 همم حر بص هرنعو دان لس زن ىرعلإو ضن هت دإ ع اسي رففسس) 0:
 املس طمع هرضارع ديخشوإ كك مله ريضما] كغ هزوةززيو ريما ١ ٠ ٠

 يي ©



 رشا لسيرة تاليغ/ يبل لس ل نمكر نتا خرج هك لست ونس راكان ريد ريدحا بهل ش ارم عرش ةلظر ةورتشل قنا ويب تاا

- 

 ااا اذ 1 1 خ2 ل1 حت: 3

 0 0 اا ذا 1 حط

 -_- صصص

 هاهو ريدر عوار جوجو ناك وسور ام عينرفلا تبع ل يلع عرس
 . /ئمانزلك كاع د/السخ هزي راه ل يرح د بلاسو ترايبلس منيره يحوم
 زيلع ع مزيج م تدك ين تاع |نزاوبج كراع كر للتو يلعن عو/ويح

 انزوس كااعةلاب راو راينا ارقام دس وهو س دع /ررنع دعو
 زل هتكون رثوصو رام يك ترام ىبيث وهو ملسش 9و رولا وهو رن ووكساو رنا ءردوم ريع روك اهتم عرلطر هنا ميمو رديزمب ل ل عي فت هن |, راهشارس ربع ]و حرعؤلاو م نان أب ولكل ورز يح عيح مدا وعوض هل تم لاه لتعم قو مر اك دال نت هك سمت و كد عاشيرقو ور ينم ةنزؤمرلا لسير نتج هاوخور(ونح تير ءاوععم الط درزن زل اقف وحرق يب عال لق لردع كيم ادن نر عين رعب 1 ىيسرن يابو ارياراسب هد لموت حران اعتمر عا قوما را رعسر تو دب ءااراص/لعإو نييقصنم] ء/ موس طفم ييزررإ :لمقارو/ يزل
 . كوسم ,زدن/ له رويل[ رو ارز عمت لهب ليستر تطر هعتإب قربنا * و لبتإر دسك ةئرو لي داطتس رع دوكلوز رونو وم لع ايس أر
 و دفنت ملا تق ام خر عرف هظيل/ ور هك اكيوم مت شح همر
 اهغرو روك نر قون يتنكر امري لوع ع ماو[ تفعل ٠ لغسخفر همزاررضهضنل//لموغر مل ارابريتوسم رق آ معرنوردع هزم عرفو رص تنل ام وخر ومرغر رج منك +عيشيوصراد إو لغارخ زر رو زدصر لع درلز يطا عوض مرير زرع دو هلع الياس
 هليب اورو زاير ل وكما وعقب مام هير بع وم ونور بز ورليوع
 رز عز كلبا ح/راورم ةيسل/ يضف رجا وك كيفاه طولا
 و ونسب معن لد عخيرام ءلؤر/ر/ جماله ادنو سرا هك اهنلص عمار تسا//رررر شل
 هررعل ليف عيب او عز ريد عقباه ظ امي وكم عز كف متجر ج يذل و رسال

 رشا



 ةئإ

 لضج هر عوتابو هاودإ لس دبج ةلراورصلللتؤاربف ري رك / رخل ور ظؤو
 اسس عمرو صن / لد رعإ ة رخال يلهكش م لوقر/سم طفرات كير

 . ئلرغر/ ورع اميرهراورم اللة زخ /ي بعت ا هيرعر كركر لع ىدليو
 2 جورخم قلو ميو عرانفا مخل ذوامرعل كلا عز رعت حمو يو
 مولاه ال هالغم ريو نغم نصور شرع ءلض ل كم
 نعل رعاك ص قرت هر ينته ءرميز رع زف / د اغانى مغ ل لرار
 ةيرتسالش خاوي لسان خو دلو اروع وشال عونعلا رز
 هلا يذلا تلك دربرأ و ف ىو ير شما صجلو عروبعسا سا كفار
 عما خبار م يضفل/ قل روس تفضل لح ببن را يتسلل و حرش رهو لطم

 فالمضر/ر وره زإ هلوغل / هيث هيلا رعي مز يضقنلجيفتورإ
 رزان هيوشن ع شولتل لعولا + هيرو هلع كاب غر ديضع
11 
 "وعز فصلا عش يع يغلف وك فالظو مر و0 ب ير معلا
 ب عاررلا عهلوف وزد لآزم ضف ل مززرع دجوؤلو دبس ىءطينغ كل

 هريس تصور هتيم دامي را يشعل جونرش الرا رد عن را نوما '

 . عللغو ا /ررف دعم دن مل كر هولا هضرعنإر يضف منرلعت عيوب سن عنا

 لب ماع زرو لوصمأر وجو مبا كومو كلن ئ/رلص عرعر جسرا
 لل هزوم قلل /هلفعرانإ/خ ضولل تدو ءنهلع/ وزي و /كلإو يش عر

 * قر هومناو رز ةلدو هوس هرك دي فيت علت نوم غرور وضم بوك كرت
 «تالغوا فسبو مسار ث ىزاه ضرار وهو لك را دوسا/رر سن يك ومد

 هموم لو جزاع مرق لو راع وعل او كلا مرو عمو لك اخ
 نابل كسار تالقي اهيعل ايركس /رثو لا د رم كن فلل بهل دوش عل
 زو هل شمة اوما ىلا ران ى راع ذل لفصو عوض لطرد رو رع وي جال غرار كفر
 2 موم وسل اخرج .امنبجتن/ عيش عال هيو كل يمت ج رجلا / مرتد



 ضر عورتا رقع ساععنز ردع ان ونحن كركم 7 / الق جر اطر : ( ظ
 ا كير دلو ا عنو ظلام ببتر مغر ص ارمساو عونيوف/رزنرعو عمات ةراقلل وز 0 ا الفن نر دبخا ئ يم رلك ارا لو زل عوض وللا زيبلاليو همك عوضيومل لم:

 رنة كاد رع ولاودلر تشل سدر سعير ممالك ىلع زن امعر تر هتضلال ل لا ||
 ءش إو كلا اهدا ولو لمفرم 2 هيون مخ ل اعف رو كرها م ظ زتيففلا هر يلا هوت يشن بعنإو دوش اوبعاو وش مرسم ظل وشي ىقرز ووهب ءراغاو لكلا ورعملل عير دس نول رعبلا عر بم وللا يوبت نشا

 0 وغعونص اذ يلو ردت ع لعل / كيو ح اعاررمو / يت كد: وشي ْ ٠ 2 نوملاربع رمال هاكر مولا ايار, هليرصر تلف هالشي ١ ا
 بيلبخ رند وح كفك نر عسزا رمش ه/رتش ومر بغفص /رضغ رعود لا فنل) عرش وف جاتااو فر ي]رابنعرلب طئ وعر رلسراظ/ مش / اظل دبى طن 5 . ريح زا: هلشامارمنو يع امارس زب لل ةل كمدخل ر كرست ع ش
 1 ١ لوفلزبط عزو در اجت ما وص فة نإ عجرر رقع عيجم زو وسيإو عىتيرع هيلا ظ ٍ
 ١ كن رهرتجم إ/م يستر خم عرش ر سرر رواق لويص/زدبسو نرخ إننا ظ ا . » هز عوضوج كا ويزنه/رعل نبت رغار ارتست ع يمض و كراع ظ

 ضروريه طله غل رارمخل وكن هي هل وو موقف / زج وعم عن
 رغم مئرصر روحوا ريكا هإ// وضرر عوج ةيبعبلا رخو رزوغ و دوك /ريزك
 رتبت زغإو نضرب كويل ولك ليهو بع اكوغ ه/يكن يب تياكنا عزم يضوساى بر مغردون ع وكر بيطوص نياك ريد عتزرثلا وطور
 . ماللار#// ع يشرلوق لم رمثع اوين نع رسز/ كرست علوش نع

 رزين هد ءإر بحل رز لمعة يضنل/ كم وكنا ا تر عش/ نر وعن جا قيبف :
 ريع / غنا هروس لاو أدل تلك ع وسمى مل داير غش //هب ءزري فلعدسإر
 اوت لو رو هنيومزر ةيدغلا كسسند نزلو خش // ايفر عع ردغ 0 0 0 عتاد يصلل وكن يضف هر صل غبرر وشعب متاعب ومهم د |. 1 كرولا س موفر اندرو عازر داع رح علم رك روس

 0و4



 هي ربوخت/»/ءريطقتا/ وب 7 انامل م نيله 58 عمات امن كننلك :

 هدررعدبل د ووش ورم زج ريع اطر تاو طي سره بفن ل هين يعوض
 كوكب تبلك هيصر عب بترع ء ومنو ماككن راو سس يون سناب ردو

 4 ةفع ضعي «ةعررا/ كر لع فل عن محزن ناك موقنإأ كيرا وسر عيا

 ىب شعل هيرملو مشا ىو نفع ء الع هزت نراوطو كن رس 27
 امو راهعو رصنج نبت اا أريد اعجرادزاو فرو مرا وغم
 22 42 0 صقار لح

 ماتش مق#زطر درو عرو زنرمعلاو يال زبك نسور َنرَع تريل لمعت

 00 ا منك لينال يمن هر نصر ر/ لعمرو
 لتطبيق فعرو ريض ةرشااقر عرعر نا 07د تار جبج
 2 | للري هس وبن كح نمنع نجران لغير نب نربي عيشمل كلر بخ نع
 مصخ/وزيلللا ىمن لاهصرلر 2 قرم وكن فعلا رنه معي هنا كر صو خمعبل

 تضرعسا/ ل قززوو رجب اع 1077 أو زياش / مالها :اوابضو ْ
 ًاهلف بنا غي دعم الط 2 ور ايج ويرون ور بعل هحوب ء اا راكرإل م ثرأني ثنارالسبألب/

 هزيل مرعي 6 ]رن عفيف ضر عل راوسو با ى مضر جاه عه موسع
 صرشمْْأ هرمز نزاع نيك اهيح 'ددو معزا مير هر امتطعرإ تطبع 5

 اهبض ةزرع]ر ع اهنيوجو طم لراعي كولر كاس دوعو نجع ى بمعني
 دارد/ر بح 2 2ظ0011--0 تيعرتلا وراس اوغتةاو/ر مراه, ذهد

 راع نوبي الراو هو مىم لج م زعيفس وعر شل راع لير ف لاو
 لفت امنإو زن جان نا ىيجن ا غالله عجور (هلسسنف نالق ربعي غ هرب
 - .سمف هلم سم ءاع لا دبر غل ول بنك اس يرون نامت #يلرلكر
 رهو هدر عيبح هشه يوزع الدير فيو ©: يجو لوم بحت ف
 نعف/ولع/ دز ااميسففرم هنرع دع ررستتو شع ان سعة ناله! مزال
 عيمجوأ نجر كاع مور روررما] شن نورس /لوع رت رقت رع ة/ماض اه
 مهل اانا ضررا قون لمن ووك الو عرأذهو ماك و كبق ورز

 ذل

 "0 دوا ا ةعايه ا



 لو رعز فاو م اق يو تضرر فيش مون كلم عقنسا / سيرو ٠٠
 ملام وسفر فوم هو | رم ئبع هرص/ عراب ابر وضم عع وجعفر

 لدن راوبضإوع هوكدازاو هةلم رو صحم نر تفي م فلهم خصب ويطل مع !ك
 زر فاارإ دبة ضرغاصبغر راو قارس عشك ركن علل هر ٠

 تين نوزع هلسو بلس ءاعصركمر تلج رت لس نة لرنو تلم / العر يبعد
 اب هير ءانن لإ ام, يضلل رصر بغل وك هيرست اك وس ورع ءاكيإ

 يقلل نع رثكرلا هاما /ء كلاس ير بسأ لول ريعيورامح طرت كلبك قرع ؤ
 ازا نوزضإ ياش رصنف طي الزوج |ر روجر شلاهمإو ركا ياك كتنزصب ظ
 كمزووسا/ وفن زدت ارو حرار سس رااغ مغ غ وهاك لكس و عربا |

 ٠ 0 ووو دلو ضربا اعبر هيد وكنا ل صن ة فدا و وهشام كو ع
 درك وطور وع عن شل مفعلة الم انفو تدنشم/ دعت عيار فلل ورع 201
 ىبنو ]زر طهزيطتلمزنإو "هزه مرن ةغلوضكا تق انفو عه[ ه الر علالب 0
 رفاعإ/عمغنو دلك / متلك شما رفلظعإ مرنة لعل راع إل مغشم عيرغ يي 0
 كيررورفإ/ رشا فخ منش/ يمس مسفر نلت 4 ترب نو ف مكلمطاس ةردل لع ظ

 كب اهمريعا) يحال اركر زك ناصر مع نوه هيما ل :لمزم تر يرررك روح اوف تار /ينو] همر اع ضمور يع خلوف ىتنورشتسل ضن وز / هك ٌ رهن زجو رب زور اعرب رض عن [شعيم لم كلو عجن ضر رن يداعمز بداح نير/ م شال ا مفلكلا و هيواهلامؤزرو فإن عزف عر عمو عمن زر ديعبب درع لى م "كي ١
 ١ جحررومدلاو قيس روز مل شن ء لم مة عجبا ل حرامذإ ودرع مهلع

 ماللمخاو جيجي امص( /اغ أو الكوي قع سومر ح اهتم لهن 0| كر[ هموم » 3
 ؟؟2لهسننم هيو (نولا هلك د ذولا مدح ا عمضنم هتقولاء/ذ/ بصر أوك ظ
 / ينو خيم ففولا ع يبحر / زا دو هضيفن عين برم عزي لن ظ

 ةطفتورهيارما يعبأ هل /هعووج نزلا مشن لاو امهثرغعت (ةر را وركلا
 لجلب ذات كون مز عا خالل ءرمقبو عدل همم فو ناو دنيلست دي نع غلام رغالرل ع ل

 أ 7



 د يع جل يرفرتن لوف سيصل حيض فلا م.م ديت راحو بو هاد ذطر/ا
 تولع رفزرمو يكمن عنع مسر ئ/رتعروع طير م فابع رم جر هن دس ْ

 عويزبلم تلمحودلا+ لكن رزج زجح هرمز و ري هجون لا عرار خومو ةياوق 2 .٠
 مررعناعنر ملا برع مسايا عا رمل غأر نما لك ؤو لوك دل
 نو اطل طاش تصل ةلح /ةرا د اوز بست 6: يو نزرذ عاتب هيبع
 زذ امال زوبجكالستإ ع ادإ زر ويغإو عجول جوش يشر باسو هع وم ممر
 . مالا رث/ رصتالل هل اختو وحوزرنإ/ - عض ماو ولا داكم راع غن در

 لمع لررن وضل لعا/ ولكم( رابر كون راك رز ةراووُبم ضر غ اغيإ
 اوناش /رو نوع زوال رع س ل وعول وزو عيظلك بس نيو
 « _ ©: لاهت/ لشن كو ارم ع خجولار لك هل ادم اعز اتاك الئارع دلل
 2 ١ | ظلك لعزل ثمار ىعش عامر هر هور وو اعز ا اس // مكس ىف دو

 0 لسن كرو موماهرعزر/ راع هوعولا عروس وعزز كبدها لس
 12011 ك/2لاع فلا عي سن نو مامنم لعوزنكو غاغا راكول

 يلوم اواو صن مسام هر سف عرعر
 له يذلل هع كراضغا ثم اغا ]رإ غنم لع /راورغ برا ةيروم ديلان
 مادوتباوعر ببحر ناش اررر عحولا لمن عت فل نحال اك لزرع ينحر
 رد فورا ضإ يصل عر[ يصغر عزل وخر اهرر عريعر هت
 ور سناراجبرعرصاهوعو اهي وج سوم( نكرك/ر هيف يديك وم
 منار رفرف لق يدوس ارش روب هه وراس حو رمسعمل وذل فرو منظم
 زبور صال ولمنع ساهر حك يلح دكه ع ديالو منج وم هلم هض
 . عومت/جكرلا ل فورؤم هرج الر مب هوك يسن عو زيي از انهم جرهلإ هوتي
 00مل تمحو جامو ءاع/راوو موو كركر زف خو اير

 زناوزلاةجنسررص اهلك رس صخر عملو لإ نفت هلو ةيرشعإلر كلك
 بلع ا 1 اسس وردد عوج 5
 يهل لارغورنملا عرار صلو الكشف ابعر طم رم / اجر ركبااطولا



 ١ ”روزمللو لع حنو ليسو رينا و دورس يعز دم[ بيش / ' ظ ظ 2١ ٠١ فروتسومافةبووز عتلاواععر مسن اال عشر زةاضو را ماعلا 3 . م .وروتاب عشر فوت ضر هلصرت تالق و يسرلبست عين هلو ْ 1
 ى«اطضبالو جبد نمرصمو © مخ بورك لغو هز كا ظفإ رعار 80 00 فبرغإ/ لربع هيو رافعا رهط روق هب عربا
 بناكرك نامه ارض لضم كورشلارغرر وأ وه م عدق [ ير فا جرب

 رسوم تسلع نير سبر رصاعأو وافاد ال قوقل عيرط لل رغ 20 ظ
 7 0 دس ع رو وع يوتا احم /عر طل + نع ا ظ بقالقلاومع ارينا عبري عاملا ريو ةيلظ ترم دفا ال جوسام ظ
 ززامقلا تو و /و زمام زامل مرت باكاك زوهشلا و زتتكو/ التر عي ناك ْ 0102 زدزعاطوووزيفا تمالك فيس زبون ريدا : « ظ
 100 وو مو راهم تا مفي موس 77 1 1و ضن ووعي دينكم زرت شوو يتطور مخ ءامعإم / 2/2 دو وراه هر ا ْ

 رو طلاووسا نر 0 نسبا
 0 روم انو والاخ مالا 2200 ا ذل 1

 ظ ريفا ومامل وب لطول هيو ري فدل ومنع فلفو ا 1 2و2 اب ا عران هدلسبفا
 لسرإب يعمل /ح ونامل قنا تممخ ومها قو
 ٠ نايس نناصوخرب و عار ناقد وطي د 3 يجو زهره ماكمالأر فاكترامنل| كغ نام ا هطو مر 7 //
 : ت1]1]1]1]1]11]11111 ]1 1 ]1
 ريرمفمسمب يك يشب لنوادر ةنلم هر مجلس اسمعو ربوع 24 زفنإموفيلزبعح/ ذيب ادإ وش حذر مكون علل بطعام تاو خلل
 ند | ميمو لع زئزإم بكي كل 20000 نيغرب نيبو غن سب إع 2

 هئام حضر لروزبك ل ظينن اطعم يعض ور/ رع ضمفنلاب قرأ تم ظ
 ١ 5 (هيركو اسماك جم يس // ا

 كنآ



 هنا وصار فا دايو هك نهم هرح أع اك عاق غنا كركر
 ظيئنورمد رقرح زييحول/ أ هن/ لوقت: لكن زم وكم كار نكح 3و3
 ةيحرم ا يون ني و (0// بن تسبا/ هه زج ضيفي را ههنا رج درك ءرخ
 دب مار تيناو يحوم ا بخ نير ناقل[ عاضيسا/ لمع زا مدن ا جهرا
 ماعرفت د | عع قرص ]زو ننطعنل اع يم 2 ترانا /ى لسا لصيو

 هيكاد زلال ع هصيتن هلا مل عشت مو ماض ييزولقا عن 0| عنف
 0 2 لخعاإا_غيفغ/ىيفيفن رك لوف طنا بئرا ا مقطر ونكرر

 هرمداعب تيرا / روف ع عيبجر ل عوفر نه صبصتت كر عوام
 موررفضمإ مدهش هيف ور اطرو عرش هلع ترا ب/ له مرهسع ١ ٠

 ةفناوكو سنن بلكى اس ([2ةلس ةأوم تيفن ايل وكيل موو ١
 قلسضف ماس اوه هلو مرور مغ ةةيوع صوص طر بضف 707

 /ظنلارهط ضو شاه سات غنا زغيإو هلل كاو هلك وس
 /هتلع بفن م غض رض / راو ركل بعل عض/ هنو نر عير تيعلل |

 هضم/ااوهرغوزفئالرد عر جموع كلا زر وع ريو اسملاورؤوللاوم# * ٠
 جيلااهزرض خا غضح ركع ماس سي رإ/ داع وفض يضمعت نإ

 م. هلو يضف عمور وعلاهرلضرا وزع بلشت, لل يردن عاج ايه ١
 هيلا هفلاخ نضطر غنا كر مارت ريغ يفرم ار لهيفو ططغهفف
 2 رباسلاوررك زفاف غفت اع زز لمرسي ضؤيزكتن 9ص التارت
 دانيل ابإعلااه/ردع تخير جرم اعين ء لو ععراكر داو هع دوجت نإ
 . زينا دم ولن همت وكول ور يغإ قنا جر لل طنا اورق ا عدو ع
 هن معو رد جوم از عض هيض يشن سنصل وطن خيي يغري
 لعرب دسؤم م يضع للقير مغ لل لاكن / ناري عر كرما روع
 ةضإا زيلع وففرت ازاي ماورعلا عر هش ضلع كاكا ميرو

٠ 



 .. هيق/ةليلاوبدنلت يمرر يرش ادعيه تمم ضر اومغ اتالم 23277 07
 هووشت/ة/زنلص وكلن كل رلمسم هيكل ع زنلرغ ميضؤر ع ير خيفنل ظ
 00 ظ
 نوم عوكن منهي ناار لهن انف :/: ملم ايون يبن / عيه لع / رم ميج ظ

 بالو ويزغ فيلد ءرزللا روع وردا رت هلاغغ إش عب ل نلالسو
 هلسفالر ع ورس/ ع زيت لب ميلع ءوزرمأ/ راظلاو ورد امنت وشو عونا

 رفح كلا + وراشإ/ هيد عغاولا شار يظوم سال/ ريما دوك جيك + ظ
 . زلمزاس زنك الب تيقاوطوايزج عرش و / يدر هعوم/ فن عوف يرانا "١ لأ

 زرعاااب/ ار ضاق يوعل/ خينم د لوك مرو ريجولا ال روز بتسستسسفف
 ايزل باو لرذص يقين إيل هالتك إم لم جررط/ل عرس قلع او غر فض دش '

 عبط لين بائ//رصس/ و هناكوع عبح عامر خيم فااع ضع
 رص (ضيفصلع/د/ يفوتنا قضم يك نرووصلبوعرشفولالغ/و ابرج ا ٌْ
 . اههجيغ/ضعناو وس ععروعا/واكع/ هس شل غرم عامر امر را
 ايد ازكلس ميما ء/ عزو كري غال هس مرش عننا ايد 8

 عال د وعولا/يزوإملم هسقر دع اير به اكء/ هس شر غرس
 ليلو رلبل» لع متر راسا /// جاء //ءرو [زنع بضينْص يراهم مران / اكو
 هرورفاطاّرر اعز كوع نري لر/ متن وعولا ارو لور يطع راعأ مخجل
 | 2١١ زيا هلسارعع يوم يلب هسا ينعر شا امال »نم اهصينبن
 ٠١ ١" 2 1ل/ معالم لم هيضينْج اغا دة ء اري ضم سز لكون رضا نا اسر
 طم اهو طل عرفو عورضلارزط سلب م عاشلو غور متبل م/ ترس
 دمهلار زجر م ىباس هيرشارع ري ايام نك لوو ليزر نس بيكو.

 ١ ٠ ١٠ لامار عش يوكل ةركرتسإ اظن امن رع مرورا عرج
 اميل/ل مت رزاللا عر جوه هنزل رتل بره وح عر اميز /ع لاو
 ١ ١ ١ ةرتروو لطول اوزع لكلا هزط |رل يلب زر نركز نراك عر

 رنا

 كرا سا



 يبت راو طبنر جو21 عيزص جرود نكت زان عزم اكابإو
 /لهينزو ودخل فرم عض عل فيلر عبرا ست ع زم رفا عير
 رد: / ينور بتيلالارم لوك ميت ريو عار تشن درع مخل
 ”رر/ ودعت لمع لعق نير حكي ةيفيويو داو يي كنوع
 زمر ل اصور ديرك بق مالك ولعن خل اح نعوم درر ا ووعد رغب
 شالة لم رامإو فيش /اهام/كلعزو يدل رص رهعرطغت جو قلو روما

 لوك اكوزو ردم ء الضيق زحاء اياك ركز باك كولد وعرب
 عيل دجرات/ ع صيغت زنود بدري و وبه ارم كلام يفيفن ع وك لع
 ندم حوراتءالفم عضو م هز ورع ع رو حرج / كرب د تنل ديري تيشن
 ايش / يفور اوس رهو لارض تنصل مغامر عزو تشن لع لا عووولا
 رض مرعن ناو فننا/ رئوي ر ضال هع يستهل عنز نار متلك
 رجول ريو بفنتل لولعريمت امزاصعنم هضفرض نيك :اوصو وتولت
 :ثنالررل كار ملجم تانطسسسيلك دورس اعدم جلت
 لعن نغفل رم ايزو لك نأ الو ريوكع يغفل رفا

 ”للل ع تعا ح ينحر معرو برتتز علا رعاه ئه هماكا دهر ع رشم و ٠
 رومنس اصل جر فس إ ء/ مر ل ومقلا اكره / رع يضع يور عمر

 يقينا طار موكا ةيضجو/ رش رس رشم /عرلكو زعير تنل ٠
 0 و 6 نو مامر هت | ينو
 دينار زا بغي ال / ونص رو لل اوزع لمركز رولا وع معيش مك
 اسد هنوضي خخ ان ر طاع قع سكيع راهو نإ لوو زيت جرف
 رقباء اهص يفعل قاموا ستحل تف شإل مئاعر العن إم و تعا اع
 هع ارش هالك سر 4ع واه تسد: لعزل نه اش عار وس / ارش
 . هلام روك يو وضل انا1م/ كلان رو الط ظفار هموم وب اش مراجع
 ... ةفربإل مقنزووم تت هردفو عاسؤيفنا رن ونموه وكر برغل جرف
 3 لطم ليرغت ليش تسر رارغلا تل لحفل 00



 هبد دردشات لشن ولين / نا شإوسو تعا شتا لبا كلر أ دلع رزة ب تمهد هز ناشر كعب لع ,نورمت لك ب وص نالت سرع ةومرلا هعن] كينوس مزعل ريو رج ضر وإب هوو عيب/ تمرح وكب روع زكلفلو درعال يمت نا إو نجي /اك نرخ لبان :لشس و رغبالك
 قيل عبر زكلداو رع سارع ور طمع ور همهزن نإ نزرع امكهوغلا
 لو وخر يدش لام ع داننل و دعواتنا حاتجل  دسفإو هروشر ربو ودرع هد هرب اص طفز ري رلفزر < «ويلخ ير ونلع مئاقم «زنم عر ولع ةرهر و ذدخ < راف لير هدم يب يع غور نعل بيث ووكر زو علا رام وشير ةازنسسو رمادا عمرر لج عزك هاروت ماعدا نواره إدا خارج ريزورت دكا ريرور يصلان يذل باهر شيز هع قام نإ كار نعش ع درارلوعن رفع سل تراس /اولع بعطر يوت اجور بتر/زس .ةلاعبز إب طحت هاش ل كسوتت للاو طولك لوهشإاو نرزكو كوخ ع للعمر بش برش موكا تان اارع بزي لك راط مظفر بضخ هللا دولار يعش اا دينه رجول روعه ضمل نا حلل طابو سر درسه هوس ورعب /عيرغابلاعيفح هس ورع لجأ ا خاكإر زاب و وايلر لكر زلب العر هوسرعر ككرعصل هو تس رغما رفق ليهو الدر عيضمفلل/ رمز دس هيربطلا ثايرونزارخ شيشلا علب
 .. ضفاشاو يرنإا ارسلك وس ومولا كله ر هاير جيتكم نر هد كي تم رع عملك, لج ا كرب غن سلا عوض عزم مستو عاطل عب يضيع ينزع اندر عمر ازز كرر ايلا يبا و هلك قزوز فع وحرر مو مولع 9
 لا ءرذغا/ عاف ربك معجزه ليتر اون ررتلع لم خلل كارت ق لتحل ذهول للعر وهد اباوخناب بلاص ريرؤ منعنا ديا عربزو تس ةيايزيز سس ووب دا فحريز الشرق عا هوتن ضار روس موكل هسا

 ا

 |. - ن9 ليرد رباب هيت عرسك تعلم ول



 هواري ارامل نقلا دعانا رع | ارتي عبله صاسصت|
 لعن إب خروف ناب اه هول جفاف مكمالو و2 9. لمخخ

 تعج الع «ارهوتا عيت شمر عمت او ةهشلا ]اوبر إم نتن
 ظ + اتمرروم وعر همزة سا قع راعح رراكءز// زر ور ضنا لمقر

 * . ٌسولضفلرزرعر/رنالعتا ميلعرب ليهو د هيبن رعت وقشر
 2 ١ شال ىلعو كلبك قرع هلوفل تسر كبش عدن نإ عراب تعرق

 لوننارو لاغ /راذإ هسنع د هنوزو لص هك يه نا غي يعن عطفا <
210 

 ذثا مج يسوزللا يحوم ربردك) كيف وله 2 هرغتإو موزللااعنشون در

 ّ : ١ 0 3 ا 55 طم 1

 رسما / عمر ناك برر يو مإوق ريك سو ماس ميج اك سكع م 2 *
 فئروخ |هب يِهَح هونلاطأيو روق لاقل حلايوسم نكون نسال . 4



 2 ">:ءييرل سيرو. كل "روي ني بلا رلثلب "1

 | ٠ يل 7 نلت
 .٠ هرديررضاا هام ةلونومو تن يقمن تع هوفر موفتلمرز وقعنا عم
 رض رمد ةنن [مكع ع 4و مت اا /ىزصلام كم ينإلاع يرصلا عت ميد لوف: ايز ان رخو هبت ى أوم أ ضوفشإ/ مك جوهثرع دنويزح طع رنعر جت 2 هنتر
 وررللا هضورع لبو ]كتل لو ورع خرز هس عسسل(
 و عيقتاكريعناو حور تاواكدح رفرصم فن /لااشازهم جد دور رست اء اك عوز ىولاو ئشامكع د ءازيئافاننإ ام وررلاا معو لع/قرصت/مهيوتإم دن عرج
 هده از سالو خللا / ء/مزو دجن حالغم راوي ضم لوك راع سكعاا اكو مهيد هرصن رم نورج هتسكعونو لن// كل ئلك ركل عر ك جراوي
 عزتفيفع مزلطص لور طوخ / ورانا وكغل/ عوض / عر عا و زديفع

 لفنؤنا علا ننإرر كم صرع يجررر داو هرعلأ فزد اعود
  رتضفلا مرر مرح اك ليدش نكن هيضفوس هس ىداوف/ بشل ركع عاف

 ديوغنو ءوزللامحو عبورصلاو هبت لعن ومرخ | خمفبن عييحن ]يونا
 . ةيفنت عبطان ناد يضعن ارم ول زور نيج نيش فوم تلال

 /ففااركعم مور زلا/م عو لع اهرشا و موصللي اور/را جيب ,لما/ر معلا
 :  عاريعب اص اولها محو نماعإو ةلك ابد اوف د 6ليعوم1ب
 للستلاف معن معرضون زكم لمت اهوص ( روف 4| عسدنل تس كع ولم
 ةذكرحو م عر ء اع ركن لورحا رك اسمن / كفن ظعوييرعملا
 سي مزرصإ ود طنا ل موكي معو ضو م هر/ربل وش لي ءزعر رغم لرلابل
 ريعراخ ملوزرلا هزيم ديدن رايتغرك مترو ع هرلرس هس عوج بفصمإ م للا زم هر ترة لضم اشلا معن ومورر مرا مهلتلررابللع عال يضل بانندإ ع للااحالشص/ر يعن يجر هاون د/ندبلا وموت ]هو ملوخ زل ا, نع ا يمك رن رع مدلك سكر لن كن اتش
 :اررغ وهي مرفا/ روم م وك غنا مينا( عصورنإل اح ورمغلاك/
 . 2 هوو رع و/ عنز نطلب © مالضإ كالفن مرصع هربوا يور االول لعرب يطع او طقسا وام هب يفشل
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 ا



 ؟اكلرم تاوهيو رضيت هر عبو ارو عولعا/,ر اكمال بر امنز/ ناك خنت
 ءاعمكم/لس باكر اسلاك جر (/(يربكر يخوت ال هسا ظ

 زمن/و

 لعورصنل نور فورم /رريضفلار للغ هن ءلموع ةوسلا يروداضلو ني ١
 . د: اوركع هنن عورمكعت اير ركعإ رج طاومو نعوم الخ
 ناكر ضعرسكف بورصيلءاكمإ(س عع اسن/هفكو كرت ل راش رع

 سمو ماب نامت بلك ع يت[ سوربضف رمد الهاك( درا ١
 وكق مدرع قفوردبرع الز يفان تدير قيرعإل نش مسن /يرموبت ل6 ١

 ركع ءانوعرزاا هسوكعم لك ةكرادإر (ةلكى درطلإ انام ووك رن دلوع
 هه !هنع ماهيإر نضيف عسب طال زييران عطس هح كلي راه ذر رسكس الج

 ١ عشا /م اقع وج لراءاكم/اع/ر يكعإ/ ع مغ كش وع روزا مرر <
 رص رنه كر ط ارث اكرر امر // ا مامر ممتكو داس رنا زسنع
 ةكو غيرها هرعت الغر اضع كك مالكي اب اع هريزسا/ري/ كاكا هلع
 ريدك وو ةيلانإ نكوراهينرب را عزعر ممل انكر زا سامو لغو
 صلرصو تللسش ماقرمر «موعضلا ها تبن مويا نر رئلو لش

 لق وينو لعن هاون نمل زيلع ورضي نعم وصولا تنام وه ع ترو سر ١
 بادعر/بواض/ء ءلو لع ىاكعلا فناكع دارا ورم كلم ع ءركوم حار ا

 فاكرك علك كما وسو راما ماس/ ار راض باكا ضعي عليم هز

 هرغالاهنإ لع لتخ | وينكس و تنال راع اسس  ررغص زنك ل حان لع
 هزي ورمكعنال هيو سين ةنورع رافع يونس كح اايو
 رف ويمتلدب لقيت ة صفا يا ير علو رذشيو يورث مع الع علل
 - ساكعالرإو هبال ر هوس ءرقئالو عساقعنإر رجلا ع يذو ملون فلل كفو
 «قرع روم لس / لع عرار ارراإ عننا هج مساقعن/دااكرامرارعرو
 ييرابلا للى عابرررمعلاكعن وسن /ذزر نورهاشإ جف لر/رعشإل رت
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 كيرزونو نصل ةضروعب جارح ع // ويوم: دحر دعو ض ةاررعن
١ 

 ظ ددراعزإ الدي منن هال إ خت نغ وزر نجم ارز رازطل م وكغفل علل
١| 

 اءرالحاراوو عضال ءراوس عال رزالبو سيضاغ م

1 
 ا

 ريريغابتناادبارديعل مدرع مهعنارم اذني اكبر لك أ أ للدم هرعت ميل بعل هادو ولو عرمراعسعلا ا (| . . ةكوروزوبج عري عززرع دنا عز عزإو زرع ب صول 6 راعش جزم ظ
 كافل عبر اوسع ارينا انرربحل/ر تبدو ماقتل ربك ع فلا ملؤرعإر هلياوبز ندير حا6اهرئارصيدزن طورت زجيلتءالر ثنا رك | ١ لةلاطم قلكلاوعرركعلاورص تغار سرب ة مورا سك علا رتل .0١ و يلظيفتلا جرم كعإ شل زمول يارد ساد يفر سر بطال ايقاع 0.  ةوجسلعلط رأينا ءينايزبوالضل وأ ارانب تاكل رم: كلا | لبرج يطور ل وتم ضرك كركم. انام لقنل زيا هاري هوب عطل | 0 فكها ا ٠ ”ةتت وموزو شفت زع م كعلا و >اراورع ولرز]م ولكل باهي ونطلل ا" يرجي روسو هر لغزاداطلطو طهرت فاكل سات ل تس ا را نعيو مدللة طرز مسخاعلا يكل مرييكاوور للبرد ةرطعلا مرقم ١ ا . وه فاك ع زامل ارنب عع سقم مزصناوومي//ًينكر لم عار رقص ا ا/امزدوإؤ نور الس تاز زان بو عزو ها رقت وضاقت هي كت هل 0 "دارا بلاعب درماوسجناداب هلوفوعاقرمستسرارورس# ١ 22770٠7 0|
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 , جدالطقا قرررل طاش وادم دم |رنضنمؤلر اع ار برهن هرج عبير

 ا
 هرلعلأب باكير عرمإر طرمرر مع نو ل هررع عنر هبل ترمس: / رو

 . للخم جروول يام لوط مضوإ ثر عيا لن موسم عشت سك عروب

 فاو هرخاز بهن اه يد امغح همَلَع ديل عع وفإ يضر ف كا هدون رك
 مادو رقة لوف خب نع فام رو زازا رج كقيعوفا دله
 هم طلال ردع وزو ومنع غور داو سب طل لفه زار
اع غر لإ ء وجر نوكم درنزك تن كعن/|راافول ور

 ص عول ثا عرب «ةصووع ر

 +ل م نجوغسءوبت/ولصغ ونكت بلك ينم فالك تزور ضناو دوك
 ج1 ففعل قيوم امش موا ور يف رو توهش وسر جول
 . رطل نرورط عسير د كعنأ © اقوم دال فوري لوفر ثج نعننم

 لرد هاي امين ستع حوزمباو ويحاول / رم يا هدعرل ٠
 مهب بسنإ رص رورو لعزة وير ناس يرض ومو رضيفن رجب
 نوم رج نص تع ومي مغر صرريو رهف ://وظغ/ ض لع م/م سكه تر

 رتسارتم زبضدر رص / وير عض كك نال هتزاكو هه وذ ع/ ضر امو وزع

 رعيو لاح وهن ور شلال رجل ارم عنو و اع عاكس ف عاني
 وص طرسقعإلغ فئرماراراخ عوج تن غدت دبا مهن موشن يس

 . ولع غر ودعك لكك فستم اهدع جنو مابفنل
 هه أر مام دز لقناو هيدروغ رعاك كما سا كعز رهن

 1 (غصو لال

 + اهرمب تاه جعجربرمىبفخ رجال و/رنعيررو وس منكم
 ىعساه صداق هيلا مناي خفت عمره مزز لال, عرزتعلام لما 2٠

 كهفت ى فوم للا تال ن/رل/و ميو 262 ودلكمورجكب
 كراس



 3 د

 هن ست يس

 ( ١ 2 سكنا ماكل عناب كونكت ورم هاو ء وسارع /اعن/ ردع ويل بام
 ١ ١ سدت اكعناوارعترنوروممت هل مغاردع ا م/ريعرصس م ورعب
 ررلفن ميو اهزإو رينا كش عيرعص هتف ولو همت رض داققا
 ١ ١ رئاورصت// يبن وا اكشا سنتر ورش داكعز رم« شيز رع بصق
 اك ةؤن عر نئاوم إد يمان هر يرو ع ساكش إب هلع هونج ععنلس تل
 - نارع/ورصن نوه ميغا ظنا رس كنا لعاو رروكرد/ اور لا طلري اصنع
 دبهزم طن ني/رلارعم الكوم متنا عفم عزل ع ن/ير ارز فن ديلعبتاب
 زق ةيتررباساك عنا لبلد وراس ارزروك/ ءلكم مز وغلا ييزو نوزع ينعو
 عيبا سنع ء.ىرح وج يرض/راو عع هاب /م ور ورستئ ا هرص) هلدلإ
 ىرعط رتب ىالتت/ليملضإ وب خشنو ميو مشن ىرصد لب ارو كير تكسغز
 لدور وو تنل خطت اى ع خيش لك بس رس ب مع تهكر علل
 . او ريتعإل خيفل مم/ د لخلؤ كاصرنإو امور وز شإإب جمس ع عمن عينا
 ومو رعبفنا/زصررتنرعع خرطوم يجوتاع رم فاك ا وهج هك
 اًبورْم ناكون امإو لك ارم سعت ع مجبعوم اكسو كيو عوج لوف زب صوم
 ٠ يلسئازرغج انوه بطلا كح ترسو لا غكر يسرع بناس: اسر
 زغب سعر ل م لوح تالكو درع[ ل ملئ تفايوسر الهرج
 تاور زنا عزم ينماعاا م متبإو دور سه كعر عع ير رار اغع
 لرزركام بالكا/ر مابها ع/ وورش يصير وكعزاو ب لغرام
 و لامن صوب/ط اراركامو عينا مرج متع عيووص |نالك درع عيرلم
 /الرك رح بتاك يا /رار كا ريع وسو مكيف مدع ورب: لوكاس
 السوم صع ناك عطب كليرتع كما ير غصر م رن رعي اعمل
 ررنغوسو داض/ةئئاباك ء/ملع نطلب كلب هاكا/ م عطاك بطلا
 سيب طور كلم ناك يضعن سو لع |[ تفابزلم امسكت ها مرو عج« !سكغإبنارمارازلخلو عبط لئارك اممم عبط [ كيوم باراك
 يلع بد قال رالومو هس دعو شما د لك عز[ يع تار شر اوريون كوم

2 
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 هال اور شلع ع دس امر, دره عقر وذو ذذكم// داكن نسا
 رمز و ضن دليم / مطاع ئسُح مقص سلع جن اك همبنك
 عنو دي شل نحت حلا هينن لهل سكت ولورا فور ضنا مهش
 ل ه/دالش دار عيوكو رس فناس/يبيماعكر نع زم ع ماسكعش بص اغإ
 مالابناك ادام عبط وكام بالا رشيد عال ورص/ نابع جا دب

 //ة مج مسلك عيورصتو ونام عه رس/ مرر كاس فاك / كيرا لوتس وراعلا
 ميا نورت وناعم عسل كيرلا بار, كل سدس تناك جرط زكر مز
 اسلاوزالبو رم هازوزعلل ارو دلل / ماب وضاعت كوز د كعالب
 رنامرزعزا لهل فرك رامز ركامر شعت كبير النفل عض رف عسر اطر
 صا كو لير فركب كاعسرج بنا ئسصبفل يصل وريصتر ون

 ٠ لطيرص دوزياوههلغ ارصالب/ للطن: ملك لي بجر م طاركاس بالك .
 و هو غليص الم يع ماهم يعيوس ناكر رش يتلا ع وياو دل ووو
 . لرعاس بالكل ول وزصد منعك الكرز غ نعومزن ع ار قع
 هللاهلا ام ديل الاس ادام تاجرا سر هن يعرام/ ماسه كوردرلس ع:

11 
 ركاس رن ينوسوم غش و رص تاكومو ال / بناجر ك اس اك لاذ

٠ 

 ناد رلزوسزوع ىببوماء وارسم جولكن/ د لوح لم عر ليست
 "يدمر اوخهيكلا عوالم[ عضم وم وزلك زك وو
 زغاع فل زيلاميلكة ماع كور زيك لغز نبال طعإ/ زيكا ضال

 زعتر لكل وعالم كلن وير جرف رماها زك نصوم نات
 يناس لك رضا كور شل /نوكز هوو يب ء قاع ا تيعوم اب

 . كرس اهنا رض وعز بجو م نوع يام زنك و ةبئاطإ يل كا هقماع زو
 هننارعب فجل د لراس كفوجر زعيوم زن عاج غل كم قر هلك / بلا هتزإ ذه

 ع "واع الو راع هبسولا 7 مرع لوف ءايمل رص ب كبت ىو

7 

 صر



 - وه

2 
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 - ايل

 د 8 3 ا
 2: ل ل تا ا ثا عل ذآ

 -ِتهسس سم نسبا

 سكه لطم رن [يلا/ رمز سكعا/ راع ل/ر زازا زر صخر زل عبرات
 أ 000771 1

 00 دروب الضيق مكب قع هير لك ع هش اوس كرك رستم
 .. صغار ربكم عر كعن هع ضع مهري ركع م ةارخكم

 سننهتفلاو راهي خم هل أم كعن) ماكرو بتلينإ لمار مقفل
 7 ١ ينير يك م مطار زيدل لإ ة ريدر يي رزقا طوول
 >> تروس دبع نصت, نايرس/ كسك نم رت ءررقل تفنورص مهلك انورص

 1 طاب هاوشايرفتنا كااهشم دَرصْلَوو كاسر راومج اك ربو تاسعا : ظ
 ١ م سيد بالكل هسكع نوع إو زبر بم كرم ةءزم جو ره ساكت ٌْ
 03١ يزللاع زال ىلشالاتسا وكس وسل عم علق رو غش لن اتع ظ ا

 | 0 وزرع دور رام د كعلاس هانكس عفن رص ءالكزو هت
 1١١ ١ لاض سكش و مدرم الار تابرادع ارسل هلع زوربع عليظمل ٠ ا

 لو بس جونا او دول هيوم عضوا نو هت ا
 ٠ نعرروح يبشر عيب نإ كفو كس[ هن قار اف ءط تف اك عورتا

 دقو نور : ]رعب اسنغإ عسر هنو دقي كير :لوليجو لفت لل ا
 لغو تبت عار مكس /رادزكر مولع تسلل فو نإ يعير نحرك أك 0
 دس عنو مو زمعة دع نوير غر يقنع دك ع عون هرب زيا رعت ظ ا
 ظ نكرر ةورصا رس لالوعو هنن ست ات/ هاك سبب 0
 نياسكعنر مي عغرل هلع يورك /نستع ءر/ر غرس 222322020000

 د درج كوسا ةيلو سك لع كغ هيك /ر نودع( دارو ا. 00

 1/منرورضناوموودخرع/ ئه راع اباد لو ه[رع ل نبي اع ع زم راهي ظ
 ' 2 رقيباكتنا رشيد مار طاو حر رطل اكد رك فاك

 ظ 0



 دوق مرةين وصولا وكت د[ وجت ءكوبت نصا ايار إو دجرصإب | ٠
 فنسلا قل ر بجوز درهم ملمع وع توهم هشبل جرت ىزصرادا 200٠

 - ايدل لك رادو بطل كليب سئل تاك عن ص 9/رلاصطيوت
 هاكلاوعرزعوضو ملا وكاس سزاابوملا كو كوم ردو يضف اهم

 دم نااار زمر ربش/ ل ده نومهم نزع نذل كت وعر لاعب
 دبور ماع موضوع دوو كيب مغير ماعز وللي طك
 بتالكا// دلع اهبوحو هوما برت رد ع الشرر بالم // م يص كرع

 يطع تطريز تراس لرإ ميو ةكيوعوم جاو اوي زيضفلاكع ريو موف
 روك( هعو وكسإإو رنا يتعغإ زهر لرب سور عر اع راع
 ليبلإب لها صرغ ة/ تقلا داوم كرست وعبرت تركيب
 ديلا لضعلا دج ىكاسأ/ىرص عزو[ ونم زف // يطع فالك / يصار

 ربما غوت سوره زا يلع هيكل لعن امل يف كوم كفار غو تعمل
 ممل بنا كنارنع بي فروع ناك اإب امصتن ود لمركا شار دع عل فرب
 هب نبته نزع عرثإع اودع نيك امل ع وود لك بنل بيرى كراش م رابصمت

 ف وه ار كاش ضعه رم د معان ريش مو ةين لب مناع ورصن ل * <
 لرد بردك ىلا فاجر كابإخ حإبر ةبكو اهراس اسكو سراة

 دسم ورمل رز: 0 وع طا ومطر سو عزى للك //ير كرست 2327
 ملوبام |مرك لس عادم بن كير سير ير ل لملر إو هار السرد جير طرأ كاسير ظ

 لارسال لوف ب هيف ؟ل رسال بالك فر عبره ولن اكل
 هود/الفي الدنا ووفر وفرع ونوم مط لراركلس رم(

7 2 _- 7 00 

 ْ' نا لا ى ت21 _

0 

 . د دور ريم ريس نال ع نجرب / رك |يريز سك 7
 سو بسمو رتبت قرم ارو قرللعإب تزلك ركاب عمن تسع عمال ظ

 . ركل هر اب عب للا ركام فاتن /ي م كهف وبكت اق عال
 يفت متع عمت ملوك خش تع زيحوما ور بلغ ماع
 فر تلا عيار د صو لاو علي //رإإم تس/ درر ف أو رز إ تسز/يرصإ فضلكم دز



 بس

 ١" 2 ديلرضإإب فينو تدكمو هوس ماس اتابع نر شن سنعمل
 ٠.0 ليو عل لاش تاس ء اربح / عم رش هنن ايو ول // لوح لل
 0 ةرويطالا بسال ونزول وهكع نا ادم عاطل وت لير
 ١ ٠ الردم فاكوطلا يقل رس /هنظرر ع كل وس عع تناك

 5 لوي نضاص/ كو ةورسلالبب اهنقت و1
 ”>  تالايمتعس يضر ارارعاشإر كسب نستسر/ صايع ء اير

 0200 سيال لو ىيطرشلا رورو دارين دعاهم ع مكس خدم ؤ

 را وه هقعنن كيلك ير رللاتنا سرك هر ةنعومل اورج العر 0
 منرخب/وراطرم ىكيز نو زجورزبلكمياووإ| م مجوس وم ع علو وسل عربا 1

 . اهليلرز ماعلا تلك نلت هليإ د ويعولاو ىرليس ووو يزور علل
 وبرر كذورشلاب كرف سكش /ةننذ وأو وو ريصخر/ىل/ اكمل اكن رع ١

 ردو امارس نو قعلا يعطر يرجو دعا طور ككل رو يعز ظ
 ' سقيا خر لعب كلم هلاك راس هتك تى جيلا ةنؤو م كبت "|
 فورس سكش الم ففعل نر عوير هصغ رب كي درزن تسلا ريال 7 1
 هلك ءاويمصر ضر غبجرسبأ كرف لكم كاسم ئرس كلوي عن كر علب 0
 // رغد هما ققنر ل هوع العسل لنور رئت اب( كفالة ااك رم لك : أ
 ١ لوب يكدر علال رضوا رعارح/ قنوع سك ع ازد ريرمكعنإا ظ ا
 |) ١ هرالءلثد/ رت س اك استعزد < ليز يصل قلت زغيب اكرر ا

 © 1١ص شاوع سرا ربع حار / مسن ام وينس عر لوضع لو
 ' 2 نيلكررل هيدر فوكو نرريرعولا طلاء نط ع يرو“ '
 ليام هل ةرزعاكربز هور اما وسال الغ علقو رايدر عدي 3
 رز وك اكو رلا ا >راورصر ةلنعا/ررر وك كيرج سس يت ١ ظ

 ةلروتابربن هك عرب عع شل بلال إ زكر ري عكر ادام رووصلاب ١

 ا

 ظ ْ

 لزب دس هامور م اصدق امبير بنصر كريس علب عر |

< 



 ةيح
 ةدجوحت 5 5-3 مسحت

 رن ملوك داو ءاءؤر خاوريز وتاليا رم ما بس
 ْ 1/60 بق واقل وزنا نورت اخس زازا قلو 0ك

 . بنسالا اوش] لوف ضإ ربت لكر/هلضإر يجب جريف سوف
 لئادورص /ذلعل وه بنبأ متو هجر ضرف هتك عز ظكا لوس اهئزايو ظ
 هرصاد/ممص ون تصل للك يزل اونو هاو كارم هه غي جميرا كذي ظ

 هاوس نو سو تول قضيت راع يرصو ون ج عاويمصض/ل كأم
 لال قروب هلم هل عم زوم دكت تنعم انام عرضي متو <“

 رفرنت برمز ركع له ىرصتإونر عرض ومى طيف صو ظؤفو كش إي قب 0
 رص /و زيا دو الع للان زكا مو مم يأ كو حز وض متن سو
 سيل و كب تس ةلع/ةلورونلظ تيصتنوعر رونا اوس اور يزال
 ا يل نع لعن ب بخ 0يقاهبول المت نين وزال اهي ف وزر
 اخ عرمرفير سو فيس يضيف د رتافضإ ع اشار تلث هزوجو هؤضإب

 ومس ت/ضنلر فعن ناو كى ونش ير سة هزاعإو كرت / جاور سالم تع
 الصور ولج نور بم /رو ركع طور صن /ة أ زيف ار رات كعو هوس يب
 رروزالا نكرم عوزللا لت موك كعالوتيفنو مزز ةياوكتئ ية لق
 رع نص ريث نوبت كت يمل نانا نمسا رص رن أ هع اوفا كراس و ىجردشعت

 /اترص واش عاوسعو همس تاس / غب هر ة طع الست يدعو راو

 نعيش وسو عر ئاءاس/ع فعن كونو زيزتعت حرت روم اراورع تخت -
 ١و يف ناز مويرلم هشه يكدر لاوس ءوكيعم هلع ريق أ تلم

 رضا يصل زو لحس ف عزاوي دكعاإ مي عزاز ربوع(
 نأ م /كز أ ودل ى/ او دوغ تا ئلع// شبعت دالك ووريداع جرس ال كغ لغم ظ

 هواري طيس عدم ولع تيرس كت لاري سستوشعم 2«
 ديرلوع اعدل غو غلا لرسي عكر وتضع بزر رص 2

 لكر ساعت يهنأ ع هرص هرم /وفلرر هوم منام ارا( نزرخلا 0 *
 ىو اما دباام ل ون كاعبزرا عر مكعن بنك دسم بنزع ٠ ٠



 مما

 دين زعلان 04 2 نول ع ةياورا غار لفت مج

 وب ان وتم ارو هربح بتلك شمل و هرمي عبط طع ينال ِةرَم
 وربنا هلكا ار نل مومو قش لسن م عرلا ممم و اشر اجد / ل وثام
 رشح ناك 37 000 شرار اكو نزول بن“ رمل
 رج ربت ضدنا عز كل ىرخص ط طور طرعان اطراف طا قع رسل
 فالكل يو عيطإ] ري يدلوم ح٠ بتناك عب طور رن تام طال
 ودرع 2 عبط معو مسلم مهل وتم !بناكوإه ولعن كم أل يرام
 للطا/و مهيد ع سن يناس داعب صنتل] نمو عبط ريما / وهم نيغ

 .. هاابووهستعلاجريز[6 دلك لع اير فيات ميريكع رفعت هدام اعد
 الر ناعت سو ناك ودم جبح نص وفم مع 00 نوفر صكعن

 ظ تاكا ضمنورص]هلرينإ 16م لوف وزو ةلكو هلصُنر ورع 6
 سنن ب كنز جين وو رع جوس 000 ا بوه رمح جنت جوف و فو علا
 وه 7 ءازح/ طن أ ترلم منع 11110 7 دو ةلكو مريع عب رعب ا

 دقو لاعزنضوسام لك وش خزن لزم هنصمل لبو تور ام
 ١ قلن ملا وس جوس/ اعتبر لر/ من1 وس اشيل ركع ! كي وقتر | طئه/ر

 لاك مدريلراو ورقم وسام شاعر مشت نإ داكرسمت اشم فرصر
 ملزدو اهم ريمستل و ىدزيركع بر عمول نراك رد وهم نعصو ردع بوسما

 دوم قلع !هلاغإع : لود يتالؤرب اوم وم ميم تف /د راع ألن
 ريتك د قرصا ]زووم اضن كمر ة أح اوف 5 هلوعل م مللت - بج هلت
 2 تاو يو تعيوسو رضيفن ىرصيلو [و لعام ىراع / هاوي متو شرا
 /[ي لخضر هاوي [مجرفجت زكس ريضفلإ مز ىرعض متو اله ار هرلسإل

 لح طبوعو اه/ر-ت ومع اوبن مغر شيل يب يراد نزوسح هرسن /ارر قلك
 . ءواستعتت ل هن/ل م دور لوف قيس كمن ايرهكعل خنت م رلاخإز
 نيالا نع وغنت عر مازن قلل وفل س خب يسب عينت م كع ع
 0 عني مسا لاير وإوحر/ رك المو ييسبلك ةهموسو زلكو وردجلاو
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 3 زعيم رمت لكوريا عيرطإب عون بناكلكاع/ددورو أ ال هر صر/ه الش

 دعو ىفاوما +رخجملا يراد ع يرط لل اه فن ر إعلم بن اكل برطلي ظل لمس * .٠
 بنا ويفعبلا عزو ب [ ل رفنأ ا ولم بالك رط إل تبلع لوشر
 تعم هيرست و ووسع ءاشمو اهم[ مو ينط رلعأ/ خرم( اهم قر ضل وعز
 عاما عرس لا / عمير مشيش رص قرع رولر ع ألق ع للك ر بناكأ عرسي
 ”.ع از هاكنو اعاد عبط تس تاك كل / عرش[ كعزاو ًابرتالكا

 مرا ىزلحإوب باكل ع رم عن قنا + ءايصءو قلغ رسايل را يع

 هموت /(8/ كسنزو ليا بك يط | | تس ع عواميورضيفن نزع ورب
 لئلا هوت لما عبط ويم ب اكول اهزد» عيل لرغن لب فن كلا
 اه بناكاكقرمناكلاو /وم]لتورصنر إب ضرر دات كنو وزو م/ع عون
 لكلا عادل رسل ف اهل, زكي لأ جرب م[ لالش وردرلع برعم
 تناك ع عبوس رشي وصاوالعإ عطار عربا وشل
 كلد/ يثأ عرب ءاينالك رداع ب قع بالبكاء وش / زور ور اً كامر مطل
 ك2 /ًالربرد عضم باك عبر سيور رض شا رصت و لهل | قم بالكل
 رس فايا صاع بكف درا عن عارض غيغن رهن لنعررعم كارأو ف
 . فلاهيسلوم عيطل/ نم مهل اكرهكعلا ةيهلوغو اي د/اتاكوزدرم عطر
 هر ميو لوب / غبشنوم عيط // وضعا لعد كعن + ومع عيرط / رس عادم

 رفيشايرعأ م ظعناززس نرش ول قا ذم يتعد يصخ وتوم دير ص رعبا 0
 عوضوللو عطر ضم اويرمح تاهيرسملوعرستل يطا 7 رفع سالم رتشلومو ٠ .١

 ددوعوبوس عبط ضن سالم 4يفومر سكس جف مقل نورك ينو ره (.٠١
 . هوجوم نإ بطر نفاع إك ويوبوو هلع باطني زا ريضفلا عوزيومت/ 07

 خينوث ديون باعارسززاعفوما ةاورع بط // رمسيس مو اسوم
 قسو عر هو حالك ن م ةهصل ا خي لنا ويه فل ا عبخنا وركوب هكا عيرمل 1

 رضرغإ نورتلا وزو زنإ و عمة ى اهل عزإم/ر1 تم تكلم ناار
 د رش زل عطر وتم هننرأا ولاد كا وعر ارب

 و



 ١ رز خيرت هلو زكي طال عود يشفلل صنع س ذأ عفو م للك ظ 1
 فا ةوحوم دوعن يتعلم كالو غما د نارا هون و عزلا بط ظ و|صض  “.0
 ةتعوفارم كلش ةلورخحلل بلاشر ع هول نميوزذرب ةةوعولا باكل هز ظ 0 00

 رئفإ د كنا رغفن ةمووص/ ةلي ينسب نص /ر6فرص < تدر "رع ليوم زطعإر
 قع نوح عيطلل ذرضوس بح بالكرسي عسب عطل + شال تعبر
 انناوزح لاروع وازع 46 ارض ميشو مم بح باك ب طا يع سنس
 | زر نفسو لم | مج راس ادسكع رنا وه فدصأ ة زو عرضوا وصور ذب

 ١ لفه ماسر مح ع هذ اشرت إو هئلع ب مخ ج لس عرار م وئام يلع
 ا ظ 0 0

 ْ ضار تاير البس اح العصر 9 طلو ملكنا ملعو ملوى ادهش درو رص

 وورصتال فو زيبرتلا عوح عي ارح عوطولاو اي ويوم لوب لع ملوهن كلر

 يفر شمال هن عويقوم أ لي نزو مكسب طا علما مير نعإر
  1ظاولو لم لاغ وز الالب وزملأ لين نصل ' دردنغ بنوا اوكعل يوضوت نم

 وعسو 

 ميو تنمو ردع ابوكعع مب وك الصح. يو (لدل اب شنت /و لي تأ كولن
 , هال 4ندو تلبي دورغا 7 م عش غرب يو خاتم ضرع الو ريراع وتم

 قيصر اونعلا مّيلع رص اع مهشسلو زون ثا عمر ص/مومبو هبا يلع و وكس 1
 0 ديون قو فوتيل . ظ ظ ا ِْ 11206 :ء اب ربصملا لأنو ران /رغ 3| ظ كدليل لك ووزللاب عسقل رعت با عمال وز ]ع يما هلهيو بنصعلا ظ عنبر خا لخإو لع طل اوح وع ل عرشب ةررصل لب ونعم اهب ظ هداوهرب ثمر رسمرس دب وكانو وطار شاب موك عزا ا

 ١ هوشنز هاوس ملوحر هيصعلأو ءوردإلب رسيفر عل ةننرلعت لاراوخ و 07

 1 لعل: كازو ليثان 1 وم اردن اعلا رخ امش إب لك ال
 | 6 ٠ ةلرضاجل م ظعلا ياك رفرس لوم فوحيض إرم هل »سبت وزر ْقاَح هرع 1 دبوس نوم لسنا ك ةلفوع عهدي ضوه ادن كال فيفتيا ظ

 الرمل



 د لك
 .٠

 هروب وهطعو م م حالو وصل وكر اعؤو ن لضرل7 وس لب ىراست
 عنا ةنوعبم روس طن عزيسنو (ةلر لأ غم اس ملئ يضر را غو
 /ةرعيطول :: وعم م غض زيطغلا حرش مرق ماع ريلعهرص أ لب ارم وم
 الووشو لما ين ر نمرففلاة يجول رع سني زعمت رز عنو ان لو
 و ريم امن ةييول بت نمت يينصفلا تس ]ذب ران رع ليك يرغفم إو
 روع لنوع اضع و ظعأ ةززم اه عبو ور حيلك طفل هتاعشو
 ضصقعت هز كفه ذزررداب هز اهنرزا لمعي «ةعزفت كلطري اى راشرإ
 قبللأوسر ويد اهيا هاري /رلع حرم رهو شاب هو ظلال وس
 . هاهم 111111110001111 ضف
 مر اجلب ةنعا كبل بنجر مرتست امن / ةوميرشعل اها ئرإر هنو
 وهشم] ع ِبنإ عرابنرغ وعن يقع ء/ وشما رت[ نامل وكي طكعومردبعل لب بتر
 رين+:اهيهرظعلا عفرم سلع ءرإ جمن] رن قدض/ باكر بط لا
 رعت الازإب احر ست / رس يزوشقنلا/ عكف هور وايفون اصعشأ/ ياللقرأ
 10و || لكوز رع رموكير الس وج رم رهن ى /يستعن اة طيس / عر

 ليلا و رول او هرعاز نوكن هزات كر مرق ةجدرعلا قتلعممو عااد يعو عل ٠
 وشم هزززازس ناعم ومقلا د ساو نجر نزلجم عال زن دروع
 لهنا و وسم 00 لغص سكع زار اع مر اروكم/ؤمل ظنا + ناعم

 ىقاانورئادطعنمْ شعور م ل سمكس لاو شعل ني مرا *
 ويمر لة قاب ؤوكرشا د طعنل ا سقت رقم إب خلر دار عمت | مطرد
 رطبا سعت يزين م ىلع دارسو حز لزج رم هالو سامبا اهيدركم إال
 , اعدم |وزءلدففح بوس ليلا وزع ووعي غرر وها / كيوشم ويفر
 مريهض وبري كنس ع هما تنس قل (َفَل] ري عرسال تلعر
 نينار بع هب نومرخ امو تلعن قزم ص له زفه هلا عيبج

 دورت كن هر وتاوم ا بع ابو يدر يشد تكو هندلا مير دكعا ٠
 رئالضإ امج تيرعان عطنم خو وق عر ضيا تار هر وفق ]يرام بلال 1 ٠.٠

 ظ



 دي 3 6

|| 17 ٠ 

 0 هوه ف ملا يعول هلو عدنان السعر نال ريع ميد 1

 3 © 3 رشا / قنا توصعبم أ انجي م دن التر اختل لي خشنإ ا مكم ا

 ) ىف تاكالكي وسلا عم ردك |بضزأ هنا // لص سقيم تو رزيشش/ نلف يع ظ ظ

 0 الدب ع قت رمرلكرصم طضغ ف ليكم عيوب الصإو فو فور عراك مرتك مسمع 4
 يرخاش/عخ عبتهلاكاوه من زلة يقنرم هيو ميغ لك ويوم
 . اوم وباولإوما ير | هتنح ورح اكد دم لع كر جر فنيتملاو

 ١ لطول بف وب هظ/م فنا عزلع قزاش لرريفيكلا عطر منسوروم ظ
 ايزل فلل لوو راورعت بيرغزوع 2 الام ريما رك للغير '

 سك وس يلع ززاطنم قوما | ميئر ناو دفعا عويفنا/ + اهي
 هيو مللت لت بئاودإو تم جيم د مينى رولو ةللعأ ع 0و |

 مسن رض ومو /ة لمس إو زدت هيد وكن زيمر اروي الضإو سقلاوز ظ
 موكب روم دبي وينام ٌةرمضإب هايضأو زنيع 0 0
 2 مياومل | خدقبا شع هدتنعولل كو عينممل انفو مجرم د اكل هرمي ِا
 (قونسمأ لمكعلا هارت غشت همكم :ء 1 زل لسع عالظإو 1

 ا
 ردمجوم 0[ ط شع يكمل | لع الو رخو فرعت سعيت هكعتأ ويسبب

 1 عئزنورسلك هئاشتإو اظاامب نعع/ م يحول نيو نلت خبقلاب منت بلكل
 ادعم رالبإ كعك كيحرلسوءاورأ] توون هكعنت ل ِ

 بليغ إ ار[ كعن) دا بوم ا مسعد ص 4 اوزم ب 7 راكعالا ْ
 بلإوسن/نم يشار انفع جوملا هلا رع 6 زلوم شرم 3

 ىو لبا معد قفونيلا/ طن جالو ا ذك عرتن ع ددصملا زكا ةذلع مع 1 5
 2 ىوزناوسورش الد هكر لوركلاو 0 هن وإؤرالع اجور ف

 ل لكعناعتأ ة يمول( إل 01 و مولع طرز بف اا ْش
5 

 00 ا مع أولم عز ضار سف غيقتلا كم ع ظ ْ
 ا مستو 08 هع غفل 0 2 4

 ْ ظ
 ش

 ا ! : ع



 ىبدك«ةارز لغم طور < طظدريز خل خف اس سكت / غيض هك عود
 امش انما عوطولا © رب دوسو كتل نتن ل غع سكئ موكمو
 لو عض ولام ةصنوم نم اد هع مرخؤ اعل حل عيفولاو كو وعر مهم
 حج ارملم ءولعرمخ هلك يعن رشمات ىركال تنس سيد: خلع
 يونيو جرالي هوس اوككحوملا عمار عرمكعنإو هل كر
 57 اردص ميكبرلا الونسو كل. ع وبا عيل ارز ام عضولل هوبعو قاع
 رجاطا لعام دلكاة وعر طوم عود لما بجو ط اوعي حله
 ينغالال هير بجوم كه [ليعرملا عر ]ورضا // ري رهف /زيص ار
 بوست ورع امرنا ا هنرغتستلا كاعد تذك /:/ (ةلاسسنت ناج
 كيف الو قبح ولا رتزارفا سصشر جو أد «ءونيوم موعورنم «لاغرت خيرا
 لسه نون و لح (لبجوترعب زخ ع |لع اروع عيضومأا ةومورت علاج

 م هيف تننبس ل تأو نيل اهبهرم يعول طلعو رعب نا ومصخ ارش عقب

 هلع اربع سال مرر 9 وجو اان هيناوزندوعو يجرم هبا
 اهيضروكيرغ هناوأر وصوم ا هيعو < ضو لش رماد ام الل نست

 2 ميوعبو: عبنن ربعك علل ميرنا ار نهضريلعم عوض وف ارو .'
 اهو 0غلر 6الخ طبغنم م ير عو عوض ولارجو لدتا معلا لور عوضوملا
 تيا برب اوصل و لوح ودل عل كوز عل لن را عيفأو
 مر زفر انو هع ريإ/ا فز تان / والأب وعول ىكدو لعب

 َك وقلب أو همو 526 مص عار نأو الضم ريضعت هر لرو هلو ع عفو مطرد

 اور وولإو الو هلضإ اري : واعلل قطو در هلم /رع و عرص ال

 ١ . هاوس يضرم علان 200 لسان: م0017 2
 هدا ت الكم 00 مالها صفا غاب

 | رنا ررونإوع ا 0 كروس

 كلا رمتثو مسك لخ نه كر ةنلل 0

 0 ةهميسيرع



 مقدام طغرفم كب هيرو عفا اعرف رغم :[ نا ئراب «للشبز خص نزج
 |. ١ ' تنللهابرت» اول ينل وهم ءركن رااي/ لن ع اوفنو للعلا نبل

 , ١ كو يهترينعا//ة ورشآ/ يبوس ريفا وتر وسد ىطررم ىكب |
 .. رش علل جاو عصا زرع وسالم و كاجو ميقنرف سم وشب ظ

 ١ هركديصيشلاب كيعوف/ ع وكعبن ل هنسدر ضرورات فران ظ ظ
 ميار مشي | ناصررو ىلخذ 2 دكع / منسف زر( كك ذا
 كولر عمون هرم و سك /ن يتفو لإ لو < غي عنعإو ةفلمل يور طلعو
 طعاوبجريماوم تس / رفع هك وشل ه لعن (ر يشوع عاوبغ غيم
 هانم م ا/رقعم زينامإ/ د و تلالطر ع روت كاست / مخفي شنو نوم
 < تجر سمو قؤاوسلاة ماكر هئلوم كسك ركع م ونال

 . الر درع /ق/ الغر يلع مرسم هزم عي( مساق راع عكر ز/ ورا /
 سو زع روبل اتاك هلم جنط يفغ تاكلإر ضعت ايد و/ ورصن ا
 رنرلاير هيام عوتس تناك / عادم بتلك رع مر يف اخجل عروس .

 : دال عير عرضت سني اضرب دلو ليبتمكبت ويوم ورع

 سما يداربز وم عداوسو رب طارت رفضا / ولع بال جررصشلرز ىو ظ
 با عرمم عجطلل عضال تي سر روم يطل رخل ظ
 "للا ىكاوبز وبر هنالك ئاع ناطر وعو عطل يوسع ادلع بتاع عبرا 00 _
 ٠ 2 دلما تاكا عيطر/ عرضا عير يم عويد ريف وم عري يوسع ا
 ) لولد والعال تالكوباحإل اضن ع هومر وتل وعام ا

 ل 2 ضيع وي رل هوم مل واسس هالو ١
 ١ 1١ لبن هل سكعن إو زئط/4 اكس دعو توتا ورش ها وو

 1 بع يؤ كبت ورع وط و ل ء رص لوم يفت هوك تر رون هس( ظ
 2١ ٠ ادرصت ءناصبوم رنيقا ببضاليإو رم تولرعو بل عيه عردغمللا ا
 . . الث كص]دانراك ع ءاسكعش ينم ايمو عك ناار فرم جو >

 رز



 هورصس ال ابتاكر اكلم عبط قلبن بكن رعب رن كنور ازور غن
 /نا6 هوا يلم عطار اركاهسيتيعرمح نع ويط تاي هي فب

 انصار عنب عوض ولام وحو 0-20 ه2 رب ةفوحوم فن
 اسر بشارع الدلم م لست /روهر بلو عون و لأو ور هيو ياس زرعت و

 رنوُ ةلنووتعن هناك لمعت و هدم ميزو دعو هو عرعر إو كت
 عيطايرثاس هنا فعن يرصم منك ماء اعز نك ]ع باراك نال كلب يل
 وكب بلر عر نتقلا ترج ول اكس شيف ]ل رن[ اسكن فلل
 هوفناب/ داع ,رك اعز دين إ رك يتلق إسم طاست بن ىف و
 9 لوفر ]بوله //رعرك ]خر رسشن عين امكن كس ىرصف الكر
 2 واو هاراوعيوسإزسو وراح زب تا ييوج رسمت عطار كاس هيئاموتعت
 هلك تعش هزنزربحولاوىل تت فولو زير دال سعر تكن ءورصو يعل
 هرصيس ع برر ( هبت ٌءدص نرحل عونك نو شا عسل ة اب هنرأع

 « وصول 2 رناناةلعراإعا يسمو نام وومن ريع
 ١ لراود وللا يسر نسي مان[ اضمن / ورك ليلي

 , هلغربو ى الح رس يأن كانت لما 22 و عوب وو عار ل حان و راست :

 لويررفيفن نرصر ا دن يرد طفبتسي باغ ىرصن وأ دوست
 0غ لس لمن طةتسم يلوم مرش /ع/ م كعنزو حمس م شن ليل
 9 ةنررعلا ناش نان ه/رزع و موللا خعون هنوز/ يسوي ل
 ءل/ابرعتر ماو ىلخإرنم عفسم لنا موومإلا مث كرو طش يحول
 ندوب ةووغنابل ف اكابر واشار ضع ست كور ص سكعلا كل ةورض الر يل
 لذه وزناماشإر ورقناب مرضا تام قوت ]قورضت إبل عسر بالتنإ خس
 * هلو افا همن ليل رعت ببر تع /را عزم كلج ] غيرت

 2 متناسرو لل شإ رع لسع سكن او ىلخت لوجو ينو م ا هوجورشتل/ ين
 وطول ديور ردن تعالت نعل وسل
 وو ول دن:الاقلعم ]ياما لزلو كلبس) كوس لك يلو بو اير ضعفنا



 ان هلق | لوح لك ا دو انام رتبت يتناسب ر كاع اباويعيركأ ذأ وكروت ةزوسلا رم التنك هى عج و .دإهلقإة/ هوت وف ا ةتماو عج مز انهع رس نر ضمن اوس لاب سكت ل ساكت مزبو متل انو رمربز هور وم ع وثو مشع نكس ربا كار تع لهو راع لن جور مل غل ةالمجري ق) هلك اسبر بور الرر لمت ناتو رجب عومي عز هكتم . موز ءللخ عيب بتل يغمت لق رو ضرس ءارلغ/ مون لة + ,* نرمواوفهإب برقع ,رعوعبز وزر شو رتس نع دو زرحوفا رم “٠ و زل ةبلسإ ور ع اسرع س1 عنا فكلنا عوضوما
 املك زعزم ريئئا وبلا سن زال /سباصتسل/ إو . ' شررزأإ م وا لنلسا) هلك لفها لير صصك/ مرير زر لب 1110 سيهرمانعإر ارنا نرخ هالو مزج مط/ل قنا زنا نيكلزوبزاشإ و طل ورصلإم يعقل ضاق له تررك هنن وع ا رفع ناو جاتك نون ير ووصل زوبع ونيل م نموا ين /رام نكبر 120111 عم /ت/دوكيرن ناو >

 وربانأ نقتل هعم هكر متو كلغ رش وردنا 7 عرار ارطو ءوطل) مور وح جمال و ري ع ولخأو هادو جلل /رز زن كلش لك زوار يط عوج رج علل ناعإ ةلاك نان - صاروخ أف هنو يطلع دوهد هلو هوس ع عيا موكب هزم هو وس ذل هرؤن سرور | عرس ءرهد الز ليز كنتم إب يرش درر بزمن مس نو 7
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 هللا از ءلعررغ مراح يك يسرع / روش علوش هنو كنز سعر
 /رالبإ»لمخ تاغ عيتر تنم ا. هرغن 2 وف ,نيغزع رب مو زكنرم يلع
 ”ت/لرءاقرصابإو عمل عنم كن ولي هراكرو لع نير وبع رس رفد نر

 الق ونعلم لوف هز 76و هالو افهلم مونت
ولع هيوم در ظف رج رأ هر جو لض امن هير عر /وخ

 اهانإ/عيجررو م

 غذ11

 0 0 راع كليو لضأ ع يعإع ةزيوصوم بكن ناار لو زئرم كن ايوكأ ةرالعإو زل كوس

 لنلبنا يب وةك لص وزو ظروف نيو ع دفء حيك لع رتصرن كوت
 هناا هلك ذل نب سن © سا يفلت ريت انس رر لوفر هر
 بعبصه وعتام/4لوُه مزن وعل هاش عج اع امون عارم
 . هظافم ناني سا /ررلق نيو [ عريف ابتلي ذ عرف / نس ف
 لئلؤم كا حرخننو ليثغلا ع مط ءارركإ/ زللا َلصم كح كراكو اوه

 اههؤن سا نك رئاروكيا/رغ «ويواعر و هلك ةاويع تت هقدر وكيت

 /)]رج هيد قنا لضخ صار زوم ديضف رت هذ لد يرو لير ىلع
 ويموت اا ل ىكيل/ر فو اي لريصصرك كرار ورع عسا هلك يك زكر" ٠

 و هه ان هالاد | نير بعز و هاك دك فن ويتم الل | رع ليد درك
 رضا مسن هلل موكا غ يقزناع ع تراك لت لوح ون لكاف وكرر

 700 حملا هلَْضكاو ربل نزال رهو و راع

 هللا غل د عد منك لى بع عنو ركع زج موت ولت اكن هيون
 عير زنرع + مه عامزع كهعب ام شرلا هامل وو ير عن / وبر

 لس لبوكن هلامزو هع لذ لاوبج أوكي هلل تسنإ م ثث لمن ضربق له
 " تسلا يلو انااا موكب تزعإو كلوبح مهتسنإ وكنز عر زنا هيل هزل

 ِِع عريعر هل ده اناسا وكي نالماو اهم كن وص ىكب يزل

 « بطون ْذَس لجأ صو موف مرح ينفع يركن اكن زي زرار
 ةاصخا وز زياوس تزرع وإن مل تجإ اقنإو مالت ليج /رو ماك
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 نرضالل



 لنا كوتإ وع لرصيُمرأ هرم احا نعوشر وا لسن

 . "لتجعل مو ديليز برزت هوما عقر فت مرعي
 ©ع)ارملوننو وزالئإ خمقن» امينا مو رطب وعنا مم رزاللار مهو لش .وزاللا وهو ع (0لووزالل) قو سوزي ةعماوقن عزب كينزوكع عنم ورز ةلجيراسزر 2 تيفعام صلاة يرورص هلك ل يرفس اكو ةزال/ خيو ررزلم ا رين عج جيش لبن م]رصم و وزلفا ع نزع زالا يهلابحو (لكو يس ووزلملا هور و زاللإ و شاركو اللا ع عز لعمرو /اررخ2 رغم رع وسو لافندر شارجر اهمال رعب ون الامور

 و يرورضاض] (ابرتمإو رلكلاوسو و ورا ءاسن عزان جين ن1

0 

 رو وزكا رع دار تصيفلل عام سم عراة لوك خي ععتز للا لؤويولز لضإ مولع نم : ظ . لطوؤزرتعز لو وضرر دشن دبا سناو يحوم م ةحزرإ كرو وعمل نك ركن/ زهر :الن/اعزإءلمير] عزو هل وه لاموسو طل عر زل ويجيك اذ روكيرفوسر رتوش ع هنا ورز بسن يب اورج كن تاس اورلك را وكزرفو انريحت زاك ط/مزاورل يدك كم ط | محول رمت فنا رترتنم لودر كرد ناش هلكإ هل دوتيرجوعو رضنت نصور ايويمر ١ ورز لعإ ءززةنلإ ملوممو موز اسر ت لن ويجم رت ليتل نراك (هلك سلا صرناشو خخ بإ هلك وعر طل عز د/ انجب طل ملل بك رع س ول وك دلّسهررزرطتلإو لسن ىو نامتو هرمنا ةرثزر لي مخ اوبج] نوع دزربإ دببنا ينل رص ظل لس عبر ةضرللل ١ ١ عضاردح ع علم وسو وكت ه/اسرو سلا ذر صرخ نوكيو مرر نسل يشأ , ٠ زقرقيو سرع واس رعل ين كنا فرس ليال نس عوكل رج ابيزا هامور برهوم رز عومي وشل وجد الخ صلئلزرم

 زهال هزل ارجو لم ل وه د عج ةعتام طقتسو راش يلب
 و ورورد ربجو يبوس يوك

 عج عزل ليشإ عوز اللارجو كو وز
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 ضيفو لعضيزهرتسب عاوز رضا كرها موو هْلَوه
 روزلغارجسو وو لف ضيقت عقتر | (2/لونن ب ىلفن] خيم كاز يعرفنا 1

 وو زالئارصع مر للا رخضن عمور إ لك يتنش زالاارحو وو زلرعم اليو
 ريب نرجو وو دلع يبرز لك عويرلفل عض ر/وزاللا عفتر) لكخ ]2 رفا م

 كيا
 كر ورلاعبزرإ لتووزللا جيرو روز تيفلرعو 4ك ونت و أر مين عجب

 بضم كوفر ءزاللا وجو حو وزل جي فزرجو هكر صو زاللإ وهو

 هى” روعو عوررللو لعن 6 لك وركلا علمت ع هز الزرع كرخزب
 رض هلك ووفملا ناو ورع هرمو ى زار عضوا
 وكبر ملا عار عمت عتلع لا عر باصتن ا ارا شم امر يلو قرنا

 لرب موس غ ها خرعن هك (4يويو ئلمس ورد عوسيازوكت ايوه يشن
 - كيؤف عزرا |يلارجو لكان ونآلب 6 تةؤزوامك وادم ماع
 م لوس عهزر ليورعي فال رم عطف وسلا عمزر (رغامأل عنيت عمن رام
 2/ةرع غيرو دوش رضع رخو بالجو النون وسار عفا دو

 نوكيرالمالع/ ولغإ ةعثلم كشو /نهوهرسغو هوئإ هنن ولك ع ئادراك ٠
 هايوننز هلك هيمو طنا امتع رست هزي در ودك رامز ع و شبعا
 داعم خطار بع عفوت دوغلو ول له نور هوي
 زلقنم دبع مورر فخ زى ءللاو هوس صرح دزتسراوتر هز 0

 تسر يغاووط والم عمشالخ غإ عيا تمزج ءريؤإريو قلقه
 صقل مسا هلك هو شبل مشب ويلا صرطنم منان: هوشي ون حراق
 . 1س ةادعنعورلتضو مبلس عرص للص خراب و داس عشا ركز ذ / وسرور

 فرف وس دونما هوكب هيو وخلا نان وكي ماعد شإ م دن ومو
 بر مع ييعرحإو هوست وون ايت عرعر مخل ابغيفعمو ايون حاشا ماض

ي ع وق / يري رخشف رم عر مضر وكن راس العد ولأ رحالم لبو ١
 8 3 هن

 دووزبلام يشب هل هوي ع ملك دم نا هلك وز إل هتملموو يرراناعتم



 , ةحور اا قلو كك يهل روزلل/ مهمل للعت نوصل ملزم عضامغ
 أ قمار نيرو اخز رسب دوكن وزار مين مشياومو ززطمن و تنأو مث
 إ / ا ودإروكير/ام/ إرم يفضح انو فضح /اعمج مولشم] همع] رد اوس

 0 3 1 ه0 : 3
 . بله وزلب/#ل جف مخجل در ضفل/ هم د سمن, وردو ع اينصخ ١ زيولخا فنامو حينا ضار هاءاتضم/كلفإرإو «يلس عيار ردو قد 1 زبه كلر عا موز هك «هوضرل راسن معز اموديعن عاشر ع ا ىيلدوم ©: ناار ريح م ةلوعإ امرت مرج الز تنال ظ ٠ فلاوعيتل عن /ل ب فيفش ]ور رلسإ هزاع عر / قرح عاشمل/ هانز رف روس ظ ْ . م ثوزيروشنراابزوابغ موهوفل وكن نزاع نبال يئيإو وز طعنصو تو | لور /ك لهرذ هلك هلك سر سئلوعو زطنضو لن انة مموكر هاو لخ دوع ا ظ

 5: ع 5 4
 ١ "ل زززورباءاجل ولف نإ كرموه ميحود بلك نزع زم عقول شو |
  0ا «فرص ةمانإو بجوار باكل وسور 0

 ظ توزن هصق/لاغإل ناكر و |ناسم ء اوبس فج هع / وزوج هلك هثلك : ,

 ظ ثلا
0 
1 



 ىبدش زال عضو ليزر بوتعنإ اوس لوفد فل ©: جم صشل لكلا. ١
 دزوزاعم ةلرعنالد عين د / خل صنم مخلل ء عي ؤفحمملا ياي موزالر ضس رن.

 ١ ١ كرما ةوطسيفف الار اوصن رو ييفوسو عراف س روز ]دوال فو ديسك لنإب
 / رناوصر ف6 اضن :َةلُطِء لاش ارم هبل نوكبو © 1/4 موف رج توك
 هاهزريجإ ةةامايزور عرج سو كتل يوعو يهنلاورمتءإ لب ذر تكملغن

 للك اونو رفد نبك وحامض عز | نع ع مالعا]/ زول خ مالم كش للك
 عم هيك نوكبو هدصلأ وو وغم ردو مضوزصلا قلنا نتن تب: كازا ع

 2 هلريز البلك لهل زياملك لوس ب حو زادك دك لع عوير م لعن نم *
 ظ كد وزيشدلا اب 4يومو يصفلا ورضن نرير اب زيجو// رهو سو زيشف ا رصن
 داو (وبح هس |رغبج وك ماوي مشن ل كمرك كك راما زم ميو دبلكس
 هلك ملل رقم «نراوط هرتم) مارا ديضفل ايم 2 هيل م لج كفرص زرورغ
 زك , # 4يناخجا وك (ربجو|نابرخع داكالاو ريمان غش هلك غو بعولسر
 " ١١ الضال جاز داكار عاما ظل كشارم عال الاسر
 /هين[تو ياا »دا هيزو ميجول/ديلكلاوس لت خ/ كوبا اهل وَك
 لاسر وشا عار عنو( يسلموو ءزجوميو تزن لك
 يشاع اكالعالوق ورب زذع ومو يرشتو ةنلكر قف «:لاتو «ةلرصوفم عاصف
 رياك طرا كات نووحم/ نع اناس عزا نيش اك عن واس //أنم

 وفعلا مطل ف: زل وزال وزال 6 عرشك زر عا و عوج رغد نعز / زا
 رم لغلاوسدنا الغلا ءاناسياس الرس عن إرعو كان سس ووك ىزعلا
 ىمض/ تلك يلكك نم عروبو ذو جوميو قرضن 0 | درزو لكوهيو ضف قلع
 2, لزكه ط ا19ايبك6 اذان سو ع جر سف هلك اناض علا
 سمج عشا ةلكلو اناس ولا سئشا جريد وانا ةشل لج نك
 . ام لدارعووشاةلك اللسو علا لئارم شل نسلم عاخعن ناك ضنا
 ظ رسإلوم قاتلا غنام يان موه اناس يعتق ستيل جربب
 .  ةوهالف هلاضءروزحومو ترص طا رضو قرص ] صن اء فوزي نبل ١ ١



 0 تع ملت صج جا يس 2-9 لل ا نسل ع ولا 50 نيالا

 تح <

 رداع و اناعبإ داوم هإكفينا هلس رون ولقد ووشازعوفنإل ٠ ظ درع هيو ابر اهرصزو طلو وشنو ترم رج |مز عز ضئال ل ضس و عرس ,اكاذل ظ نوكتؤبة لك 4نرشمو كلاس و ةريجومو فلم كاسر رعيو قامو نشات : 1 ربو يحول وعر سماغل 2/ريماشا اياز مله ولقد اوضو توب ظ ْ غار ناكل اناسناةزيساع عسل ان وكي كتر قص لدا ْ ١ فاز رداواع اير اضالاويوش/ لع لك وحوض ضهر ساعت * زينا اونا مهرس راقإ ة/روج /رنزكس لتر اكاورشلزوبع هسا ظ 1 نضع جير شار لك ويمص سن // سو ن/ملع ميول ولشلا ! يورو ا عل دلئ/سموكنز هرص/ارنولقنلا ضفاف مخلل عزل عرار عزم عادت ية يياردع هيلك نإ ضمرع تاير ا شاد داعب, هارب مسالا رن / وكلا سن اداوم عر سلوكك ظ لئدل رو جور هرصزو زج وبار كرصرش بح داس رست ١ . 11د واوبضا هر هتنولك/ذ/ د وشاف ليو قامو (نزوص 2وزج هبال | رسل اصنرو اواني زج ياا شإوم عدررلل د أع يززل دبات دوس ظ ا ا أ افلا ماسك اوص|كولك ازاريح مله اراك ك/ ةووكن رع لانا ووضب ٍ ١ 1 ةلباراوجاتراكابزبصاع وكانا وع صور علال. عب اهجرض ا وتس م |ك/زاوج ماضل (راع ام اك/زكم رسوله هزرزطشملا | 0 9 عه رفع هعيش ر دز لغم ا يضغلا قرا ضن لل زك مخل وزر ظ ١) 00 /ا بى وزرصنإ خو جرم م هات م هوس كلنا لس ا رئش اع مفك ا 0 اونو بجعل نارا ردخ نإ كلذ دوعن كفا نحرص ٠ ا 7 ١ ةتزرلاهر فر تزيرنص اانا جاكهلك الحان ةماعلا أ
 : يم م بور رح

 ءلغإو انجل م يح/ زف بووموزلاع ع از / عضل, ن6
 مزعل يولعل زيمر لزب لاو عار متخإ طفل ف رعول عيوب جلع ظ لاوس نمهيملإ عشا الو عامنا بعم خا وبلضعا عال عنا رعخالا ١ نالئرن هاي عض ارب 00 ظ

 نو

 ياو داوتم للف ع

 د و 22 - 3

 5 5 ةفدفيي

 ١

1 1 

5 

1 



 ص عراكفْسا سلا ملك د كرو كيل وع, رف إس اهله توكزإ م
 لرفع ماك 1 وي هاضإ هناك لاك ركلع ع الا خص ولكم رشا راسو ا

 كاتم جينان اع مال ع مل ماوان/ لكى لكإدرروتكاتزو سن أك“

 قالضو لشد اوعو اناضإإ ع د( تس اك منول // غن اق إءرإروتم رت
 فوصرغ]ناربح عال اراك نسي ووسع عن لعذر وتك كك لانو
 / اعذار ضع هلك ةينكرف قرا سومان وزصنز لك ب لانو
 .هرصلا فولعف/ يضنلاب نر كل: نار وفسر مزار ارا ويحص/ | غ عملك
 رضع ]كت اومحم اس( احءاك (ة7وو اكس مقبولشمل اوعدك انا سوك
 قلقة جن لك ةريوكرف رك اس ط | ءزضغإ فرب ضن وهح تلعفر
 ةريحماضإ/ خغنماك ومحب لسن كى لق 4:6 جا سن /لكئاك ازاضا
 وير انارصملض/ ع عر ع اساور[ خو | /ز/ريكيرفاو رم نم
 «لماةللمغإو ةيلكلا ريالا عملت الإ د ها عا واتا عَلوُف ىلع

 رهو هل | ضو فضبفن © ]منجم از نوزج] م الع رهو قرم دهزج يوركرهياو
 رفا عاب رعاة ما كلم ضعت كرز نإ دش وزجاهتم
 2 يي
 هر لفلم وهن وزن كس و/ن !قط بوب عملا عا تعا« ماكان ذرع
 «ةفزلاح عارم اسا م مولا ضر هد مضض لاوخإ2 عرج

 ضل: لضم ةإنرإو قلشتالزصلاًوْه إرم ءهس عر اتصلو قنص ع
 ره يلكءأكل رهو رف يلف اوس نا تاع رغم م يوكتو يرملأ نولغملا
 1: رعاه اكماخ هه عاج خر عم يطرد ناعم ا فهن وراك لنج
 ٠ .ىركاندإع طرت ءاكلكازكم ط/1/ى يعم هضزو تاج هع
 لمافا ءاينج معاك ]ف ظدرو ها[ جن هلع إن نإ سنو !نذرج لا ضبع
 وصي اعاعتا ع لبن 3م لكملك ]دا تمام اقل رتل دش اوارارم ع
 لبغ ها غج ءرعانذاجتو اكماكأ أر نإ]ر هس ٌءزح هبلانو © اشو ولكل
 لدا كيلا سب لوضو | اك بقوم وود تو رح كفلإنو فرصرغم اعجز لرع



1 0 : 2 ُ. 

 . ماني اج إو لن أَكو و اعجز لنغ 1مل ملك[ ندع ةسياع ع ظ

 مرك ا ةلج وع هلك ذل ام جازم رف يبك ظن اعط ع سخر لا !
 اهلا ع ان لا خق هاك ل عاب ورسم زم 1 هلك لكل عاب ]علنا ف# ظ

 7 0 ركزو يصير زالناوإب دإ ت//لص قرت نا ملت علما 0 ١ 9 ولعإفلاء ايف ةنيفءلكاق احا |ةرلكإ همي لدين كعالرم عنب لع
 7 0 هللا وو است ا واايم تا جارفا# م ايفل يرغس رطل انك ربك ؤ
 درع انوي إ عنامرراهنمبلاو لك و إم مستلم تقلا لك اخ ْ ةاتنلا قييط زول يصاب و دعا را ديل ,رطاعو / م ولدش || و رببضتالل عزاول جيتا ع تطجرم مهنا ذبس اهئ نسمتسل عي وسو لوك باع ظ

 رهو رااع/عويررذ كلغ هر انيرلء ترو ررسإو كي]رح] حرف بجوم ١
 ا ايه مغير مغ رلصُتم :لعبنلاارع هيرشإ جرعو مرام كو د 1
 07 ١ هو دوعو لكو يخص عرضلا نول تنبك اهنا نلض تاع 7١ 2 هكقمازإو وامسح جونا هو جرعوإز/ و كررفومو هل زعيما نأ
 قو ج دين فرعو]ء ووكر اف كل كيلر لب حولا برو ْ ١ 0 حو ب 06 5 0 درو ا
 0ر01 خيو همر ئه زخم لعن كيرلا ْ
 يي ةنيننزالل] نعي هه حرج وب ى/ إو هله د/اع/ى شرع 0

 . زك كرعر 4و برحو لكويو يرصل/رنفولعم ورضي يلك اكلم
 ظ هوس ح ىبلا كو برعولرثأ هور كر جو لو برعو اك" ظ

 ١ .٠ رهو د طق مار ونرلادهو جنن رهو ة/ىوكيرف طيز كالا ١ ظ
 ) ه هاناهبررح|ررراللا دوو حرجو لاش لرعوثء/اعأ وكب ظ ١
 رف ارا طنا لامجو زثء أع يب نعم اه / كل كنج: 16 العدم ظ

 نع د هايم ام رسام وول
 ل عض :هد]لب اص بنل/ ايتو ىرلن ا فغ

 ص” 9 را

 7 ١

4 2-6 
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 ءرمالةاو ريك تكرر أل لحل رع
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 نواز يناسإو زرجوصو فرص :

 هدير مها زالوا هةر ور جيلا . ٠
 هضلرؤوت ههللْعلإ كركر اتا خو /اهنرجي هوعنت و رعت يقارن
 ور ةايعومكي 0 لت عون, كلصتشل كوس عارم
 00 روس مران 0
 وأ همعأ] 4/1 ارردشت مز يفبغع تالك/ ور بيار رقكو
 متعلم ماظزرم خا هج البولو عب يشم لص رع
 رز ترلضاولع متفاعل عهزن# 67 كارو ملكيشوأ 0

 ارم ةنحبو لأبو هورس هت
 . الهر او بلوشإو كحول رعب كت دنا 71
 رسام انو زاب جااض ر هاه طور لست راى
 دنع كالبراعرت 0 ءولعلا دقو نا وم
 فرب وغشا أ اا جو مو صفت رن نير ما تكرم

 د اذ ل
 ةائكرر وصوم كولش /رأ كلفه نو ام ةلمل او ريع انإو رفبفش كيب
 ا فرعوني 5 هزصروصاصمافو 6ةلهوغرنصوما

 يل خشي ]حر هوم ل ا وف هيوم كوخ م ليفنا
 ريل جول مليفل عوز هين ريع و بو جدنا هس

 0 ومال[ مع ولو قل ميستوالل
 طلع ول لمّ ئئو لعالم عرنعرصفت) نإ ىبضرف م صئلر ضعلأ م يشاع ب
 .ككترننرهنار كوضل لكن برو 0 هيون ور عرش
 لص مستو قع لإ وعر رشم عالم نر عنو زى شعل (كمولظن
 ريس فتويرصتلاب لبر زيغفويمت كور اش راتب كار ماا
 رد مشوا عيولا  يضنل/ طي ينرفنلإب هيوم ارضو وظن بجدلا داع
 صهر اراه عر رخ مان سماع ديفا تعور يككأ



 111 م 0

 رروزوص طر يضر ز فوم يلع الحيإو ديضف حالصص لغو عار نإ و سننبخ
 . لصين بكرت لاح طنإب جحر سني دم هيركرنارع يره طا هوم
 (نزنم غن امرهم م هتربامربغلا إرسل ينما خلوق رس وك رمل
 .. يللا ومر /ىإ ظن ورخ ورد[ ل از مرغم عوز نشا( او مضت هين
 نيب لاوشنإو طن ل هيارح و تاموغم جالب ايفل 1 هوكرنم هنو ئويو
 صن باغ ئه ل تضرب للومؤنر )لملف ايا هيون اهتم اسبر
 هيب(” ايرهط معوهو زن لرياعإلو يوعع ذل د اهرإزو /ةاحر ميس لأي
 لو هج لك وك يارد ب هيلمول ري ل/ وصوم سيتم راي م كرافت
 يهب ومنو طخ يركزت امو كا كج كحل كو جارت ] جشم ]ب
 ]اكو دج ك كونتر لعصيو كرغج ارم لعبت اهر دعه و رجس
 سئايفل يبل جاها مركز اداوم لنا انعم ك حلك ح اند ألك
 عزت ع بطن وو يييرصنلٍ تب لع نص تورو ريم موسوس هارعر
 .. يوحي رومزومايلرر دل م هظل هه طلب رطفرمو/اوذبرم لوم ليغ رئلبطل
 القل هوفر لو الع امر لل وهنأ طفل يلج + مول فن دفن و لتقل © عب رم نوم منإ هزرارزز لين | شت امرت وريال رو عيل قل مذ
 ه:لراغ/ليفدلم بعرف رين /ءلكرإو هزتأو لغسل تل/ررم بالي
 معرب هيلاشا عل هند يزث/ هل شإوع عاج /و قشير ردك فهم سنك
 0 طع و الناب ىتئركج م .ةغيوم يضخ تلاع وح فلانا لضم نعئالاق
 | هيت هش رز ايفا وص قل اعترفت لانإ/ طرز عسيفتل ري قفل /عرص

011111 1-7 
 دك ةيس) كلون سليفلا ينبح سنك تلا نزع مرد[ فوه ب ذلفسملا
 رفلوم نكن هيضقلا ه) و تاس يعل رم تلوهياورو بكر ء لي لخفل وم تزول
 رييحو كس ليفلا وار تق/م امزوم وكيس لفل رك إب اتش و 60ج غ/ع
 هريلرعا وردا ني ربع البر مكمل ليز ععونارح رب هن تاعي صخ

 يالا
١ 

 | فص /رزرضرإ ءرتيضفتاب عد/ بن بعيإو رصف رم هير رض تغرد اصنإب

ٌ 

 |( نم



 دق نرمي ميس ليفلار غلى رعاا ساغرم كلوش عزززص عزي

 كريزي كلر عارم هل مرهلع عب( كوسر/وو ةةك صنم

 لرب هيوصتل هر كلف كو رر خرا ىعوغن كرا وزاصم عا وه ع

 7 مولا «ايرغم ا هناقن تا وريعإ/ الغلا روت لسن جرو يصل

 رسل للغ ليتم وعدم هزوفن بزي كلر راه يلعت رفا منازل
 يضاف فا ماين ساجر خل دش مسن كارد و 7 1و

 م 2 د 3 سولو ل ربتص بع

 لضرب اك جرن ايدول, لينغا دريزيت هل تك رد عينزلع ولعت
 هلو نفق فاس ننقنس/ عمن مصض ولو عفو يارا
 رخال ورز وش ا غوشسلا ع عزم هل لع تركك وُتَنإ عاششع ىلا

 كلن تصل رت هتلع طير نا اي ظلوا شال جيخ زاكي | ماننوع عن
 هولمز هبغلملل ور از هيت م تلي فن لونك م/م هزي
 . جب ءطلقار فراءاعااةلوش لوف يم م روج رد كانتا
 وئاليوجل مال مور نت لعن دراي رغم عر دلت اموهياساكلإدغ

 ههسقع كاع رزين رفع ةييع/ م ورض رفموع ريت ٠
 ربحا بصور عي بنونليفطنم لاف حو كلم هاف وكبرت
 0 جمر 0
 للا عزان عر سند عب هاء كنا جنن / كان لمأفلا يلو عصر

 هتف هعوزارخ /راورعاا دوش ننس |متراكل و عسر وكرر
 . قفلوع نعوم ورلرطم كعمل ليطريزت رم هين ةفيعرم
 ببر كل كلوكد جامل وفا عرب ناعما اكبر رعب لن كرارع
 سوزم كعمل ماب نتا لفيت عاملا عادت فمر وينر فه علا
 . لمص 3واسم) هيلع زاب عي سم بت سم /ةقفر إو ضر راسل

 درصثإ يبهر وا كوراسم نورسيإىوراسم وجو ديس فرم

 مرعلازفرفل رغما عل عرج مكر مرر ىيننيدغ/ اهوا هز الر

. 
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 ظ ا 200111 5 : 2/112 44-/9....1-1.---ت111 7 . تنفى ول ااا قا نك 9



 لذا نحو صو بلا ءزج كونت ينو رع ورحرلة وز / وتكرر زينج رن ٠ لاو اوس ا جينفر غل( ىرعر/ ة نزال طيرة يسئ /رلو/ كفو مسند
 لنهرإو مموع] حرز راع دز بعون/ م صوهي هب اسماك صاح / عير مع
 اور او هورهتوكن اعزب غل وردا ةياوز شع اه فما نعإو لخارم قهمالع نر وسب هيدا بطن م كعب سل وينو تست ثرإوو كرر سيال مي عن . و ريع نمد اور عؤيحوم صو جاع لإ / معز هع وس لور نات زرته ا هيض دفع عوكن ةورغم زكا برك وص ؤح و ماوعا و حصر لاس
 نيوارارخإ, رن يجو رع غي غ لذ بترو ريئارعس يشل هل لج قزوين اك قيصقإ خشن مدعو و وتتم دك عل جيبارج ملل ورسم
 فاواسباس ال 1 برونسا/تعنإإ ىيبغإ عامرعوسر
 وريدتت ع ببعيد قلن مز دبع يزرع يشاع عجول لو
 لدتاوراهتلب تتر يوك موس ملكرازس ىوكدو قفنم تبل اولع (هوكر ينمرثم
 : ذم رد شا يزن بكد كيور لركن او هوعر غر 6 وم ههنعو رز انام
 لشن سنار مدمج يئن اك رن ف يدم صر هوزون تعور
 رسل اور اضرب وهل حفر عر كرف يزعل هنا و[ يشن [لنهرم لضر«ةليرفم ا ين ومو قنا زوج دو لو ف سا ٠١ م ران وبن تزودكو إرم عمه جم كفو / رح يدير كت لسا للبطن
 .. تمس ]نر فيشر لمد كعب تبن ةلً/ هز نوسة زا غ اهل يع مهيللوسرلر
 هلو ب رنواياعياكل واسال يق جال كارير ول لدم
 -تديورسنام لو ب ريوس ج لزكم سجد ريض فرتم/ يرعجإب
 . «ىحوبارلاناع/ كر تشل اونا نحو هلوك واسم | ح قلي راو اشم] ف
 وال ريشا و عمو ف يول رص (ترلاربف عنو ف رنيم رعت
 كلون خاسإبل يمرفم لكوكب توؤنوترعل/ يجو روت نا عبزور كتر فشل
 , لكلا و ررلسإ روع اهي ]رع/ امرا تت لعالم رب ملعو بالك تلشر لك
 فقم ل لئااارص كار غات/اربب تحرج غرم نجل عرعر كاز هوز

 موب ظ



 ٠ لق لن لطفا رح/ معوض ول شإ_ علب هزي ئرفغإ ومقالب ملوطبلا

 لهم رم وكر ههع روزا وعمر ينس رغشلى ع ةزإل عنز رض للهم ٠
 غلاة ض/ى ع جرو زول اهلنا خ مراح[ نر غل رز ساضو كئمؤ

 2 لوضلررم ميشا زييسس# امرورخ كوغار جوبعون يرضيه
 دلوع وغلامرا يرجو ز مر غو ممل وع وشم ضيورفلا + ورك نعى للم نال“

 راوي صهر عووكي ذب ورضا مرير فيا عن نوكيا لعن «ه ©

 هلام ب10: 6ن كنصنلا ةلو ءلتشال لم هنو:
 هربا زع منمئ// نو ]دات رصد ويح وجاك ويح واض إلف
 ءاهزخلام عم زت يضعن رخل هن ةوعإ يعير ىريشلإ نع تاو
 ير /اينمو نيرفك/ بالغ جردتس ودع داون يصل نر هو معاش

 دعو ديضدلا يمر عنا زن]ء راي طف تيت هتاووفم ار سْمواب تبث
 . لقا و كلف ربطفن نسلم جرا و ع مرقم لك هي ح وراجع هع
 ضضفال نمت لعهرصل عازب رشم و6: لل ريع
 لموبقنت غفور نتن ندعرذأ نمح هاك ؤ/ لت زك سرع [ر تع شمل
 "ت العابنإ ليزر رغم عنخ عم دفنا عرعر هزاز تن تعمر فزع م
 درويش جر مطسيوكر رعزو 1غ تح ووززووجت ناعم لتفنإ/ك وكل ءاببإ

 هر شو وه داو ينو ميم زبضفلا جزع رضا ربغولا
 نان ككاو ميررك/ ع يو« شنإر © ء هع ر القت / وشي او رايإ مع ةيزتضر
 يبان لعنإب ذأ اركب كتاب ا مووض/ جزرة مريول
 رض ءلجإ د لمع تنإبركلا نط | ع وكرم جتنا نإ قفل ريزو وكرم
 . عيني غتوردرسن] كحال ملا/ علاج هتح وكر تقلب عوشلا ةقرلرو مد لفلا + ئوكرش
 نلف / زعهرمصل | عيافا اف علب فلإدر رس هتبا/ شاهدو هنا هاضن المو
 دئلع ارد ناهض طيب زيا يمور كرت نزاع دويل (ئا هتلر زها م سركزت
 ةةنعاارلا نار رع // جر عز زخ بر رص يوبحو هنرعزوب تاع رم ورا ةعغلاب
 ؟ريضمإ 6 جار غعلا وردم فلا رف 022 امكن /ريرغ عزو كلا نو وعن



 - كك

 ا اا

 اس سس وروما

 عزرتام زا عين ا ميلادنا يلوم م لغال هرعت ع ظفر اوم طير فلا
 نذوب | جوبر ن/ذرم ةجعز/ لقشر إورنإو هلع رالفشا//2ر نر تاع
 رسدعل) رار شياو زجرناك يا وراه زر وكر اشعر زهل عنق عذر
 فدعا يرو ممالك وو وله عراوسو ةانل عرعر ميتال روكا رفع ءلشنر#
 لاوشإلعاس/ اردو طاح خزعل نغم رز مزال هلع عرق دسار
 ةمئلاوزجإب نينئلدم اروع م معاق شن / نإ يرحل طنا ردع اجو مل هوب
 . سفناةرلصو | ررشإ اب كاشف للا مح قجوير نال ويم عنرغفلا تار ار
 "ا زيرغلاوزح نرش إناإ مرفت نمو ل شإر ة لاجمل
 وحار تسرتنا هكرتلاب طل لورا علو افرص م/م ابل ةبلهنر كلنا
 هامة المخول هيع عزرا ةلدتساوو )نقال عزت رتمتأ «كرحو يضم
 رطاو[وه افلا رع مزه لولافر عت / عليل, جو لأم بنعو غفل ب تفنى روشملا
 وفازت ماو «ندرييبحو زيضفلا يع راع ولك يضفلا م عىل اكيوغااو
 عه منع ةيملا ناو اضاؤئهر كي ا يضف رأى وردليفلا ةاووشم علو
 ديوفلل هم مريعتشال نا قاذر يا ويلع هرو اوشه دع و قال عونا
 ' عئمر6+خلمت/ وكرم وو شما بوح] و عناب دب وكون ام
 ئإ هش امل خيورجإب بشور هيمي إو رصبر رو سألت

 . م |يإ

 - عوووملال إب غم وم فو هيلا ارت روع عبل ارم 63 وف, لش

 يل
10 7 
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 ١ كفوا ماب 6[ ليزا ل وااو ةداشمالأو ةشر// نووي بع بلع
 ةلرتل/ ءالئانريئان كيو ابغي وكرت ياسا ع يعفو
 . كرت ناكر مندور ويتضرعملا نا ر[غم دكر عاتف/ ر ل كامو

 هربنا رنرعفاهارمل/ همر لسن معربا ايك نير غم /4روكناطل .
 هركد لم لا::هولا شناازس كلفشاا لانا كد معز زرتها را ةجاحا
 وطنا جرن عيالغ أ عنزي رش [مل وف سمن هشات هك وديم مب ابرك

0 * 0 

 ١ ساو اوسنا لا ضزهولغم كل كول ءإ يوغا يزوج دمنا ننكر
 آ هسا فش ير ناكل ور كوع يكل سافل يع

 ظ رج



 هيض هم وروعوإ بنر ني كريمي ٠
 عونونا نوم كاةتخرمو علل يضرم وم دن صو ع هاتر عشلا ٠

 بدفتر خو سرنا ربا دع لاتقل ناعم رنيم زا عض ضر رضن
 دربنا /عرقللا ةيرغصا] ترق وسر كن الع يعل ارق تكل [يمرفب
 دنس هيلع تنالغ إرم ]رثو له جيل انضر ع يايرشا/ هله يصمم ضر ؤر

 رغما إم[ كم نس وكن اوعي طكوزرج يمص عله / يورك وحإو اكو
 كنولا لاو دفان معماوهو خر / ملا ديهيننر عملا هلك راكع او ينط

 ىبركولاهيوزا بف وم فمع نيا "كيب دز يلشملا طور عم وع يذشمل)

 قطن ضربوا عنا و سريرا لوزير علقم
 ضوه جور عوضوفإوس لا هرشإ مم هامش نبك رعيرتصن لجوجل
 ةبناوبوتيو ان لبن] صوم لومار مؤرراعيو صال رك يرض رع ينعم
 زو ماورد زبتلا ديو لعدن عر لون عبد كينولار/يدفصنل تبول لأ
 اهنم ءلضؤر طز ش/ر إعب / ول رغص كضوو روجر كرز لي و اسد العو صوم

 وعرل ما ذرات وشو كلاثزلريد تركت ورا دوو كش مورق وغ اسيطو
 ءارإ/ة/ عل شار وانو لرمي ْل وف ةند عررغا بز مسلم نم
 دلوسوريبمزغل/ حبر تكنو م مهلك + >)/ةلرهش امر رفا عزل عودنا

 الرضا: ويقال عقاد زر زووراسملا يور ضي متشو يكل د كم هتالت
 ///نرتنلل غمز اهاورمكا ين رر هنو دل ونه < زج لير وع رص
 ةلفإو ينوي بادي: ىرخعلا د بيلجلب ع اهأواعم (هنرتج ونجوم طسا ارض
 ؤهاو مثدإو (ةطعإلو غنا + لونا ]و عاقل ٌناومر عه نهعو بد عوضوم

 0م ل
 5 توبي 000 اورتن تينا اجي تصل راك كم مولع

 مروا هلانان][مقاكإماو 10
 وضاح رطل ع بزصملا لاق نيش لمار, يلع ور قسما زرعت إو زنفم روش
 ظ هر اهنضر اناس هه كرموه الغ تل ورك مدر السنن قيفمتااو



 از تفوز كانؤرم نازما# قر افز هرلكف النإ ببن نزاع هعو فورت "1
 ز.: مم وبفت ىيتحونفم واو نإ مثكاسو روع مم دلمص كعك محرم 00 سوير ططو عزا ليوم دل لما عازر م ةفسير لوف داوم وعلا نارا جا قير اقع 0 وع بوم بلان اساس ل عرضشملا/ نع كرنم ليف ع وربك مسا |

 لص اءائاعل رك عفووضش دب كيزاعنا ترو فشل كغ رن ةئر اقل ظ
 0 تاليخا ماليغص روب خل ور ومنتدى زج لع دكت عيل شيو مدفن 0 ا علا واسال لهنقياو هررغن لاذ ل ام ار م] جلب يكرر هلمرا وشل زف اع ْ

 اكدلز عرج سلس اكو زيلورلا قرم ع عرو دن يبخل ضيعت و نو يشن كم لع ْ .. 0 رجاراكناخب رن دهسالعلر ولع عيصورتلس الع كراشإ ماقول اهييفو
 - اطن] شهر لانيرعنإ د وزلا ةيسدل كافعرسل> كلا اعاد إيرز شاع غ دو |
 مهلرو:ةورل) هيمرشم هز وذ جحر أل هو صفي نإ تيسلاف نق يح ول ا

 ١ مدرع نما قت من تسل ما, عردل امم م/تلافعر تع مع لو حمبب ا 3
 ,. طئارب نونا مل لاس ميوؤرحو ضل تود اش عرار ايا ذإو بالشر ظ

 ءلسللا ازهر ست لزوار جد هتنوسز ومار مر ص ورمل اوز/اعاستللا ظ
 در ميزحاض ءاهعن) عمكئنز طز ىسع نود اءاست يعسكر سحر عن كاع ا

 لزمجرب اخو مم/ زر هرعٍ رده مينو وجوز كلن يعير اكل ةتسا تجر امر عك
 راظحإ ب مما همم جنلزف ةئتا ص لانا لاف عض ض لان !امكاطز زةياسمل 1
 نوبل باعت ذ] :ميمرجأ + حل نعارمتلب وياكو عملها عاويإو هبغلا 1

 | 1١ لصوت طرخةشعوو ريل رت لانا عاصر اوم رسم سو معا الرا
 ١) > لهب وول رايك هتوهج لما لكيم اك ضد صروعو كقررربم 2 ..

 رجم غفلاءابل جلخ مشمس م[ رم دو مصاوغعبعر ]عر نزورلا صراع ا اهجضصرب عمل امارع ان غو من النو ينالزو عزف دسوق نو لاغاصنط سورا زج - ١ النو وناوعسلا وملك ل حو هس هلم نكس ويركب ص
 ملفا عرفت زعتر يسال بعوض لير ر يعل ص6“

 1 ولا 5 1 11
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 ْ 7 5 : ١ و ب . كاي ل ا
 ه نإ تلاع امه عفو نك ,ميلوسو موتي زعن مل ايام يرن ع |
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 مسار جتعلب عغضشيو دعت رد ير ز ولك ولع عرس لإ هلا ةمالعإا ...٠
 هينا دعو شي نبب/ م لع م جم [يوزيا] بند كاهن ره تار ع يداك
 لكرتاو سمو محم لعن مخ وون لل ع ولعيو مفعل و لوص | هيوم
 دومه نيرعإلا ادد علماروم طبل يه يرك_مشل عي ريا رك
 هلو داك رالف عرمان يدعي جاري كيل ياه بلور معرب ولك للمخ
 كورخا عنو لهرجأ ل ضدوملعر حيو يو جاب ورا كلف يقوى ع
 هومنفااوع يغش ب ار ممله ماس يلع قيلت زل كلف تير لر ذوو مدنب ع الس
 رمش يدعو رن هله كفلارم ىلعتن الع قلل هنن جل يمن ترو

 قيرورتصل اة[ عزئاو ز|راجرو كرف كيزز كس م عوو هويزننأ عظفنإو
 2 عتملا ماب لور اوم ةءوحرلم بعلم ريتا تن ور غتلا لاك

 ال/6:) هلوف عع يور فتن يني و رر فان ور ئزلعلا ضزوهج مج سردذرا
 سنن ]ب لب امزراوجر مة وغم خر دناوعلدو هلوف معو نبكنإو غرر
 لوو سمن ابد لبا لعر هلع ناو ورلد هلت اي اس نار ردل/ نإ ملومم رش ع

 6 ر سريضدلا لهو مطعما هور رين كتي روع عرفه عز جعلا ةئا6
 فا غيضنلا مكعب 0 ديعو تك زيلع 0ع هقرص هورغنا
 قناتك رفبإم ]علاش ]مد ءالإ بريد دير يشن ين مارش ء لك
 111111111 درمسك نأ كو 1/ ممن إب
 ١ سماق لزعيم دب لحرف ماكس / وراك كر متعن اب كيم يني أوو

 رض لارسارعو دانا لس يع هيجر لسا ولف
 نصا هررباوربل لمدن علب يعم 6 ليلي ماير نو يرتملا
 :”ء و زلموملا_ادإ/ وز فمقملرعتجبم /) ةبع ياليل جهر مايقم
 ىرل زوره الرر هشيم زن جوعا يغسل ع اوربت ومتى قس / عامر للم
 رعب شن للقرن 111111

 لور سون [جو ةيطعر خرب راهحا (ممزن يفت مزوسع سبك لوع
 : 0/ ل مزببجوبعملا فش اوم هلل جورن ورضي عصا كيوت ن دوبل اوف:



 ٠ د. ةرنزارم بتم قنا لارس يزد فد ازا ربضفلالاة هوك نط ةلعوإبا
 '" 2 ريب ولكل اول رم نزإ بز عونسم يسكع تنيخعإو الطرد وم ينال
 0٠١ 0 مث تتر اؤاو فماتلبزل <دررط ولاا لعل هيب وعزت زنا تسنيم
 هزه ان ااه ميلجر عنو للبنان ر ائردلع با قمح اهيل اير اكنلا#/ 22 طيزناوطو ين ةلاج نبنارم عض وشن ء/ارركنز للى ارح اخك خلي لوم كاتس 0 مهو دوام اجزغتا لا ردع 2( جن دندن 006 بنر نغير وجم جالسا
 ناغرل ثارت دلع ماكنا كو ريو رن تروس يدع اعزاز نم عت

 موق اي غبن او اهم هيصة رفع تيدف ايلا عارة ظ ١ لو باش يلع ارت نا فم موك ع كالاسع هيو برست وصور كاس | قلع نرزأ ص رو عصلاومر [ نم ويوم ورز ث// هوم هنا نم 30
 |[ 223١ يقازيا/ ريو ضلع نم لربك ج لبر هزرصعلا ب يرغع طين نزع أ أ روك يكوون واومصل مرتص باتا زيلكلل ضر ويم طنين وغم , 23١ جدا نواوسو معرضون ن عزت كرك م اتتضو نييصق اجر لع كولا 1 لوضز بهن لإ رك و ديكس ف بز نعناع ه نول ةلوع غل كاز 201 ْ واشرب رم بلاك هوك ذم ريم نمور ع سل اعل

 ريك لقد قير زوز بدو تصوت وشن بنان ع مير قسد القز عقم بربك ' ٠ ريرالسال زف رخاو سير عرتننعوم ا عمي ربت يحوم نوفر زخم عير قع ١
 | . 2 تبيوعرضخمب كانو ييرسغا مين عفن كلومارم ناو تل نصلك إو ةداحمصلكب نعجز مزكو ةلورمتص ركع و رز الش صن ١

 ظ .ىلكراو نص نموه السوء لك او شناوك 27 زان ل ورفو نار لكلا ظ ال جيقوزسج رف كارل ملك اكعد وو وف ها مض وعيت ون ٠ علوم ىم عوللو زوم سر هعد عيار تو :لح هز رفعت ة قاوم لبو
 معجن ن)رلزرضإو بلشر عم ءزغز وح لعب ملغ زم يضر كلب وق هالنوع ظ

 2٠٠0 رعلوزززبكنا كغم باابوز نحو مزن جو ميل مو زجوم ديلكو وكاذغتا اور و ١ ١ هضلار نإ غلرعط ملغ 2[ ه عادت لا عض زرع يجر بسخلا
3 



 صارت سو لو اكشن عا جمل ب عضرلا له عم )رز هربنا | <
 معضو رجع عود يرخص ان أع يارا ع لش كفن يور ع وس وم يمه 2٠

 9 ماهر نر يلع ر كه زيضفلل عل لكن كيورستكن اب اهوصو مرو

 هلضرغم ا وكن ربل | ع ركيربعو + كو يكت رصشت ته عفن
 دو ءلغ/رواكنإ ممل دربعوت م تعوم ميلك شف فلكم سيئه وم
 لواقم/7 ربل إو |غرخإ و لو اك اتشن/ع م نورت علب رجوصنعم ذين

 لك بلاس ىينرفف/ يحى كن لك ع طرم ونا ورع شف هاذا
 ثلا رع ىو ///رسنر عإو سيفي خئزرم عاقل عضال ج طل »و ةئالس زالك اق
 بلغ غر ع مام/ ثور اثإك كنز غل ضر موترل و عاارز لوم لغو
 ص عيزرلاو ل شو لوو هلايرم تالسأل قنا كلغ ريع وم طف وج وكنا
 «عامدئااسزثعزج وكف اخ /] يطعن ايم عيار رس ىغنواو كالقأل
 ةنانئاوعن امو 6طن يمرض شت ورسم لدّيإو لئن زل رخإو كلل عبار
 عين ءاوس بلشت و هر دسعل) عينا زويل هرجع ]نيو عئزرت ارم
 © ,هخم ا ارم ء هاب هارت اوف ملاوسزرعإ ون اشير

 . ١ هيو اًريخ الريل منطرتأ حرز جرانت هزم ضل ور<
 معرض ]رنا تتنك عومر دور هنجرر ذم عرضت نرجو هخحسح#ف'
 اع سيسر دلل يفك ع رز زج مشتى وكر وج ءزاليسشاي رذك يش هلجرزو
 عمران ضرس كلل نفل وعن ربو عيزرثإو كال عري فعلا
 1 ىم ن طزرزس لج لو قلو عياول/ مرح ]وو علئ رس واس و كء/رارع
 ظ بضإرت حاشإب رعوصدف و علو جرار رسم غو تان سد شالزغ كوب
 .كلاضرو دز يتندالاهذولب تن اذإو هلم رينا مق يرو صنت للبر لكل
 مسن يلع لتعليم ربل ريق خر جوع تيل لع نعل
 د وحى ريرمر رك الكر قول اشر صهر لوب تنم ود اجا
 ضمها ميرو ع و جنا زو كل صر//دقم يئن: لكورغصللر ع يفرم
 نموا معو شايب جرش ب تلمس لي و تلك لا عسر عير تاك ير



 ممم سلا بسلا هع

 يب هت

 عطول لع رببرهصلل و ابان لعشر مزنع عيار ااكع زوم ومالنا شار عع ٠ * زرغالتبرلغ حاتم يلعتال 4: ةريإرب يربك رتبه وتشاد كب عم .... ةلضإ فول هزاع هورس ل رن كرفت و ريونم وشل رشم
 دو ناخد زلب بذا مرعب عرض فايز مالنلا ل لسإل كليا نضيفيلاب قب دعا« عر ضيفنا رم و اكعسسايغ ل رس رص ترصرسن موسع غرر ثار عش ررز مر يرشلا ربوع لع غاغا وكل عمولا اع وك الورش ملقط ليلا وزع /رارج اربي / اكلم لل إيلا نبك سكاكا يبح دولا لع رخص راع اكاهيسشل دزلررم 27 ىرلا نيلي يزني دلك ركز ال بلت ير طنا م عير وعلل

 راللارعر زك رحر الر ك/ ةعفعإ/ رخاء عراد
 رياللاطلكشررر بسنإو كغ لع محال ة/مالب رهط /ر ءلسنترب
 سنبل لونان عراعز مامي ليو زال ارض سل كفر اسلاك رز ع
 ظ : وم بجرم هاو رننل/ ع زيف اع مهي 1( اوعي لإ راع ررلمعررعاو

 تك ص هن وزغو دلك اله عزاننحو للا إى شنجولا نير تجول هوو 2 امعرح/ر عبو ماايعا/رعو يلدز وبئاؤعورهبتلا امهر اوط و زل بوف وا ء الكير هدب عدن / (ملعو رتاشمز/ مر عن إو اع الو صعاب كوسا هزل لوو ذيل سارد صارو ليفوز ير توربص لك

/ 

 ريو ببال (زج أ حرمات ات ء زج علك غبر كهل روس تير رباب
 . فزضإ مدرك بن ىرفلالم لصف وب نطير غر اريتنلامز] ع مر كنيلاسأ +
 ارخص ريعتار بثت هزضإئ فره ء/ غرر بيبر اض/هروريصقاو
 لالا د عرز هير عع روسو يكن إ وص جرو وتل ا ينم
 ينابوخ ليال وح كوم ء اوغلو تاوبصمير اسلاك ركس دراخج مع هرإرك سيبو عرو يول ض///رموتنالب لج شلال عصر عب ا“
 7 ابريمنر ىرغصب سكن /ةرور جاد ش ///رع ىشاالب هاجر جإرو دل ياد سلو



 عدس عارم نلبس تسال هات مدون هاجرج ركع يربك
 .نويعسلس ارض عنو كتان علو سر ريغ راض/ يم موش / ريشا ١

 كاع هلك يكرر قع «ءرور يشأ هلا طعم نوبت جى م نا
 لع همست راو جيرو مط لدور ب لص كوي ضلوع جائر
 هور شا عع + هاش تلا دصمل] اع[ عز ريم هر تعال
 هازال عايل الر هلو زل صن طت ليل موج كطيو كلك زيك
 اهرسلد رس بعت و كفل لفض يرعب يومي هلو: ليسو ىيزرتت
 دليل/ربأ اور ع رتضنا/ لريال اعس ياويع ل زوجيو شت قرعتوام

 ليلو عرمرم ووضع اوال تي سر جرم ط ازعل ط توصلي ر .٠٠
 لردصن جملا ىلإ ةررتوت نمير مشت د اومخ رع ذا كنز فد رطل //ورغلاا “٠

 تسال عارغعل الم زاير عز سبت يضل تزرع ط هوم لك
 اه وف ىع زين اور هطلا عدت مرر دخإك يك يقر وسو رعب
 ضر /وياوم لرنع فز لل 2و كح التم /لالنتح اش هزاهضرإو
 اللا رك جاتا م وح هز لو وجوهر هيام غنم عدلا
 جه ح ار بم ارم رث الن نو راك للفن قرأ ع ا كيتو
 ادارسالول جزر رطاعوإمل قف لي مف إو كر مرعو ل

 اوبس تلو مئشالهؤيحم/ هنارق مكية نا وجت ع دززولل م.
 223+ 1 ضرير بوضع وام وزا اها اهلنا وضل رس
 , اضارن امير هيمورلع هعيش يرحل اع مس / عوز الا لهو هبضيغن
 هلق اربع كارا عيا ضل ع تحول هرب ينل هع اجر
 ٠ ىتفمو أ هوبحو جم هلوسة وهو هلأ مو عب ءاوبج هول ناويه
 م0 0 للي هاوبعللو كبح عمك /ميمزال علو رام زير زلم ع[ خيل مارد
 . هلضال) ١ ليج نزولا ل تال رع يرجاكإ ل الله ودول راو جعل عايخا

 ضنا 0 :لعزسن ارك ماكر دروب هرجةهه صني كيش دين هع 7
 لايت نور شنب كلرورللا اش لزيز مولا ياش ييورنط رفيف عزبه للتأ . »
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 2 ةزر/كورصل/ بيوت حشر نردد ع جابت//اهيونض لن تعت شت ال ١ ةلز »نر ءو لرنم لضلتر عرهرئاض/رليع + هو جوع كوز 2 ملا و للشر
 لعد اذ شت يرو زير غلف عت /راردعرر رعب ل عوكل درب
 اهغشم ميناج م ]ين اررع حش هيون رط رع عون رانك
 وسلا لولاوالو ربي «وجوزنو (سرلع رن هن تد/م رو يلين
 افوزاورالل او رع درع زيغم ع يم ميغ لهي للكس ايهنن
 هعباوعر م حنه ردا و رص 4/ مرتان م وينمو صب هيلع توا رح
 . زيرشرفرفو عهشل ورا للشل ع ورص وعرضت كه درر كنتو عل كال
 وضرر فصوص سلا مغ وف لعمر مق ارجو غل هتلش رس مرو
 سصئنومب) جروتع رت دوور رلوه الص َرعإمم جل ج امس لا
 اسر هالو هاش رسب كوم غغ لنكن هله ملاش عادم
 لعهد لاوس عكيزو ]يعم سرس هنأ يلع هياعرل ا إسنا جي ورعب
 توهلاع ينصر هدو تى م ى/رمرأم ليف ءلص تان لرعلا ةلافاخاا
 هلمالرهدلإ سس عىنالانع اضل بكى ار غص كوأر رض هل غم توبيح درر بوو زرع ىاونعلا قزم قمورح الو هس لمعلم هام
 فيلا وعر وس[ لا عشرمرك إو مشعل فشن / روم عنا هان«

 هايبر ملك كوفومو ىو يف// نسر عمم عفا دغر فلس كيرى
 و ناوي ونود /ر د لوكيزك ا ريوتيشلل عم لوغو ريب هون[ ذعن كر

 فنا كاوبجرب لك كرت يرمز نشل قر ظرف ان قطن
 الارق رك وى دس هلومتا معن تال ضر ضر هكا ندر علا عم ١

 غل نبل يف دعإر روك رف /رئشم وع ككل سيئ دورنا وا لماع
110001100110111 

 ١ ٠ لت ةيودد زج الشات |ر دش ةلريخ تمل ةلشفل أو عرف تنك كم هوقو لانا زهن زر ل كشنا رخض ملص طارد رس ص كرا
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 هبوب سف ماض سريز رف لوقو ديلكو تو ضعراعب ,
 الز بنوم جنا] و راشلا و اوضة ونعتز هولا بيوم عيا ارا
 لو كؤنعأ هجوم رنا ليال تي رونعل/ 4 ريو م نلك

 تبق / رديف يضغ لاس ءاون ير عرعر عصره نإ هرمز وراد
 هرمرتعمل] ل انيزحر بر بجاععلال ع وكر وب ل يإر نكي وك اوه
 ةلوهررزع ابو لك زج هين | صقاكر /اصن/ر بغرير قس
 رم جيرننا قسيت -هععل /رفررريغتر رقع / صرح رش رأ م ضرتنع و

 قارنت |راع م رشو عوضول/ م وجو عفت معو زئالس ضف اللمع لح ريد ولم ظ
 هاربا عمن رت رعب عي ضون) مان 0 مربضوبرل

 "ةةوورصت زبالساز ءالاكو عر طار نو ل ص/ لج رهان نع"
 منن ن است قمن اناكو ماسر شن لسير معا ومنا وتو عل

 لب منإو ءاغنم رئي /ةيئاب ةئلم نوصي عم جوجو ماو غر زفرر ريع سلا
 لرسم ةلاش عوضولا حوحو درر رع ضرر مر يح روترستإب
 1 ةنالشإلا ونس ومو سئل ط وزر اوه ل عز ةدع سنرؤغ وكنز / عينا
 . عوز اوس خنت جوعوم ناك نب اهو عمو ادوعوم توك نام

 زيارستالاب هاا كالا ط نجي اهب ينم هك اور اا 1
 رررعفزر م ةئض فيشر وشنت اك وعول تصون »نا ثلا طا: طخ ع اود
 زبلكا لن اقزص ذو وك ]ين ءافطعا/ر ع عوض مو لك ْلع ربلس عش كاعل«
 ىرصنإل درماوغنو ولك وهو نحيابن مأ ء]ةنعا خج ممو اهنل وره نفرص

 ءاننعلابوكسص وح لنو افنصإ زوم رضينا مهاب هانا ارعءنقإلا
 . تبادل انو ةنجوم نوفل للم عوضوممن// نقرر موت وجو م فغد
 يلق لس ردع | لوس عرفو اووعم هلك زم ور اور لورا خول + هيو
 شعاالصرببعم /مؤق# تاراد | هبال رو طتل ضع ورغد عع هل يبكي مع
 . رم رجررال يرعا مالا هش هرمو مكامزجل هه زل
 نع لضنرفو سبعا رغم يربط شن لع مي لسا( مز عكا مجول و ومو
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  ضويمو روش رباع تجتاز جلس / وع لس / لانوس ليل هلعل لاغب عرج اليف نري ريدر كبقنو سيطلب مزعل وع طل لور الوز واراداعرز عشر للك هر / ضرع وبرر وع , ةوعر/ لس زيبا ننرنمد تسرب نازل دج رع طة سم مريغلا
 عوض )1 وحاضإ ومرهو هلوقر كرب نإ خيل ب يعص كلك سل جاع
 حراري رع ساعة عرار مشل تت كلر ربك كلم خور سوس
 ريعإ] يلح عبادك هعردإ + لوو للشر ييبن/ نالت ممل( ] اخ وقللا
 بلغ نمار ردع ع اجري /منزو علا رلإ كاك رم كروم هلو عاطل اع

 زيدلكو ]ومار عوج ههم اصل [عيضعن) تنص غلإم هتيزم فن زرت
 ةزواؤنل عملو زم / لو رح تنمو طررإ فتم أو هر شر عير متل ع زيج ظن وحنا
 رزه يعول و راش ت زاورعلل  يئاش علاج رنموس ذأ اق شاع منوم وبقت اررصعش اا يجود اريلم لول ع مع ريو رغتساا واسأل ع ايزاك سومو اه[ يهل سار شالماكو لسكر ارضع عال غىرلشلا 2)لنطو ءوقر اوس مز جيشنا د كج يلو صه و ع يل ر جر مزمور يهدر و تس ماهو عيوش ذيص للا لم ز بدائي وعملا حورش مل مشرك
 لوالي ل كشإل زيريفج مو دبالس رك هك عر جت فص دؤمللو عروس فو
 . ةناريرتا/رظيفن نرمكلا رو لول م رعصل ا عدن ليغ ةسولإ رز فالنلو
 هانإرنغ// مارون ]سنا شاامومم لك ع و هس / وس كانت علم برغم
 لاسر وكن ح تا شتيوج كله اريغ خت لت طوع ع الغ كلغ ذزمعاغ/
 ةلورغم يعوم نكن وح ماس / ررشإوس ىزوسغ/ جن لفإ :لاعإو نط
 رجا كسولات اياب يحوم لضنالد يناس يتصل اير مع شلع وطال
 جانا شلام 09: ءوسولويمطوسر عشت بولس يشل فرعا
 ةيجوملا لا رات ردا رخضنا وز <ة بمد ةييمسلا كوخ وغم افيو بدن ركض ب
 هرجرم مزط نإ كتبو ذنلروغمةيحوم ءلعسم ا دنلاش ور مص: كلو خا ليرعمل
 سا درأرمجرس ع نع لضووخر فهيصع/ هر موعود رنات و رص لور

 يلا



 ار دزاوععو جوابا حض عيدا طلرخ د يسنفو زو يال سن لب عجل
 لقرالع لو] غرم كة عفن للام حرج ون ل لور غم ينجو سي واش / ا.
 ةيفيفي) © لست امر ضف ار دع ريلووجل/ نع رعاة ناش رعت فلكت م.

 2 الاداك غو فش لزرع وصتر شل خدع عرض و رول ونش رمال
 مندناخر يلع ثار | ير سص زوز شم و دسالست/ نوم زهر غن ييص
 ردجت راعرومار له رعت ر بشل رص سنو رر كر الوسم له ريوصنأ

 هوس ويجس» امارس جام
 ةهملاشلل جاين دو جمردرلفسلا يل واو ونتسم هوت ز يجول
 ةقلاوتء زينات لوف ءعرم هتراسطط زرعنا اقر هامتالط

 2 وز عرلن كعامع  ئااسإ| ع زنجبار و ير وص رسكعن انف ظ
 لسا فرص رة ااورغص عززوزغملا قصي ورهف عاام رابع هو ايت
 ةاعا د رشا عئاطدرنم عزنلاسإ/ فلم تيوب رسب خس ادا
 / نوف ل اسعدك عرا الو نبك ادم رز تل ترم احن
 هر فار عزكناطال ع ن/ةزورعدل ا هقدر م متو كور تسلا «قرص ةيااسا/ فرص
 مسسلّوه كومبو لارتتار قال تلة ووغمل تفر ص/كفركهضا

 ةزرغقا هز املس ورانا وه هانا عير ننام تزعل
 متطاورزاةئالس نأ يحوم[ ثمل بطعن اعلم و او رتسمم ياتي اعرص
 دشر/هةرن لسه ]بو عاغ يروا ص كشك[ لتتم ار داشج نغم
 اوما وخم وب نال مات لس نمار ثص//إ فلا رع رشم اح اراه
 ريلْس وك قعد رأ رسب الو انعم تنمرإو تكل هيو الطفل نرارب بينه نإ
 ٠ د وخمإ.| نمر //م يعرشع/غومد] علل تعب زبالش] هيل /ءلاررض +
 7 رم عع امرعوص ]نر لكرذصر عر م ل شلك هز رز/ رم ع نر يشعر

 ديو ةيئاس إنت هلال إو ورغم يحوم ا وع عباس جملا وزر يعتا
 كي ريت نعوم ر موت ببلشإ نإ در الغزو :لوؤسل) يجول ع طلا» عم اقل
 هربشح لع مارتعلاط كئلى ريو اك ركوو بس جوع نوال



 , تلة فلازم جار مكن تش هالغ/ م رغما لإ هسه رع عجل لو هنا ٠ ١ هاضر عارضا ويقتل ضع اولا او زر صرب عر قسم
 فلام رداف/ ينس رججتتا/ بفن كبار ىرم وعاشت للكل
 كلامو نرسل تلا عرافة روز وقاتل
 نو عمور ل وه نا اش لل خللارو م عز ليس ين انغأى / ج لوف سشبلم
 يور ناكترسالر قبح ناسيك كاز غرر كس
 رعب عمتومل ئا نو هنو /معو ىلع نر كش رضا و هو زرع موضوم
 )" 2 لًئازصراصناء و زطرهل نإ تاك هس عفن وسب جالا كيش وزعم
 2١ ١ تكلكوزصوشا] نص |هنو تاوبح رص ترسا/زم النك يعرمشأ بع
 ل ' "2 رعلرماع الوان ينوص 1ك ضو باكورص تاوتصاورص عرادوتررغ

 ةلدرئتسا/ر بلك رخ طاموعم رار كفار ص شان رار بلك ماع و
 رحاو +وصفم ىلإ إب وسد ؤر رن اه ركز يركب م همك غشت عج رروس
 هيرغاسو زنوج ركعش ما كش الزم عيرفش ل رو عال هله جر غلا
 اود وكم ماللاوواسمل نيو جابوكرغر ارح زو لوضع( منج
 بلل ل بعير ظلاررعاس إب ز جار عزام صخالالضاؤبلا نمار
 كال[ ع ءاهف 2[ زارس دلع دنعالشع/// لع بتل [هتالا/ لوس
 هيعررإ,ركئرنا تلسولو ورح ضولا لع رش لن وكان وسر وقل ال ظزاشتا
 هنصلإ اح يوك لام عي اروع ويعه + ريوسرو لامجزرس يصمت توكل
 موج نام مياضكر سفن زروو باونسإل مك[ جود ثنا هيفنم سن فعال
 ةلبجوملاهدإرر ضال عئسمرزوجر ع يو سل ا نعت تاكت فندق يل

 نيكبللادوكوهو ززهالفض رز ياوسلا رجع مرتت رك م[ تعور مزفو د
 لجن مرورا, ىاست/را/ ع ضالع ومسح راسو شن ءل/ زل ركن اج وهل هدو يرام هن ها صلح يف ئه خ/ رص مرسي وزص/منح
 + عوميو زن حالغصإل واتهام عامها عدخي رو سنو زا بيشلو يكن
 فكرصملا تداولت ]رنا لو رينا // جعل جنا فو اسهل



 لبس ء ارش ينم ح رعو منح الظص/ وسم غير فنه ٠
 هلا رو لع رمسيس هولا تاما تضررت
 ار هوفر فس قمع ر صن قع ساو رجع اوفس عوز

 / نيبال دغر 0 سام ربع رح حتما ظ
 فل ينس مودك و مة سرور وجبل رلول هر ]

 هنؤيجم صا ب/راضو نارى ريع ومص باكر جرابو كويجوالسل 7
 2١ ١ لسع وطار هوابيو_ربرسم وباع جوص رود: ضر هكق ظ
 لوزا رخام وملف تملا غادروا لتنال عجرم...
 وزو اضا/رمو شالو مس هسا عن رقع كر تاكماشل انور.

 كلانا ناار هيي هم كعلا زور رعب علل ا ورتب
 لونملإر لقبا ارنب عم هلض |راو عم و تن روج او لادا /رصعب
 رهو ] لوا يلع ع ضع عسر ربج ارو ليم عااد رع
 وكانو هر كو لبسمانمجر لسروع غئارإوبفلر ع ع ساشا نق ع عير

 لكيرخأرلو ناربح ىع ان[ رج راف هاريابباكء اا ماع و صص لضض 23237

 + مرت راويعإ كود زمول ابا كمي سوبفلا يربو عر لغة اس هكا
 ورخص وضرر وسلا تر هر ضف رميا أل كمن زين مب اراك قب
 لقال وجن هس ضو ما اكو كلف دك اضن كم زميخال نعول

 ناارنو تالئالرم عطا ةابر ظن مريم كادر ىلكط و دوؤتم ©
 تيرعازو قلع سؤ مهر كب هرورط امرت زرض/ل البف« الصفا

 نعت» لس لا رويو/ك ملازم قل ء لس امابك: وج ميجيالضا/ طلاعرم ...٠
 نوب عب جزاراس ال جنو هوبحماهل البرادو مالك
 ا[ قو هاش ياك خت ردم سقي هرم فرار مكعب ذ وول
 نوبي غعاوجو علل اولا دبع دلع كريم حام خب يب هرب
 ىلإ وصرتيو ايعمرغب اس لا واش وج غرف عي واع عم فج /امرفم
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 لاروغص/ةلئاؤبج جسار رر لكو هل سور للاسر هاي من وره 2 .
00١ 

 زو ليل اومو وت ءزونخ/ غن تيبوع | يور لو ورح سور / كرك ضم م يضفرع رن ام زغرغما لم ىريص عهتجت نطل نس عمال اع ا ةريجربرر لكن هاوصصاضر/للد اس ىو ليز كما سافل رغص ا
1 

 و مثؤلمرو ريس نست اع تسا  خ0 لوب رم ت1 تصر اوس ضعت ظ انتل هور سعب ملطف ورازم شن يو لون راهتسكغ هنأ
 هلسزوع لا وصولا ردع ير دداوص عير رع لير عر تضررت

ْ 
 //و نويح ىنغ ازاى هبت /ويضن ىرعترت لهم ع إو جؤكيللو /دبتمراش ا

 عفرراخ ك6 دابفاربو/ ل ويصوو رصف لا قلو هن عك عل رع ١ ١
' 

١ ١ 2 
 زضفلاورشروناا وع دن ضع ةلرمو ونال نش ووش موتا كاب

ٍْ 

 ١ ةبياسا عاعدمم .٠ ل ندا برقر رتإلز/ الشروعور  |

0 
 دوعصوزو جب ولعل ع ورصل تلو ياتو سر عشا سأ ظ

 ظ عزو هفإ نونو هوز دورح إل لع كو ارروص] ليلة روم ف ١ |
٠ 
 لماع نمرعلا هو ع رفز عمال هسو ا (إيي/ هيمو زو ل غ/ يللا ظ ظ وفض رص قبل د اوبخا م موس ماسر ويس عرق اغلا مهام ورع و ول اوسو جرش دسن عع بر ارامي خصر ظ ا. 0 بلس جوف اوباما ودم ظ

٠ 

 هزل هاوس معمر ماوصو زف دكاذبزو هلربكاو لور عوض عنااشاا زد وبل ع هنادي للا جز منن ]ازكي سم عن عجب ودل ين جب هوب جنو ري هيج (عرلا هسا اهنطو عم ئارو جيري زنرعالك | . 2 للفررب و ظالاكاوكعممسقبن والي وو رسمت عروضه لك روس :هرراولو نودع ديلا نعيم نت ن] ترجو فنرتا/ عن سكعو ل ب زاازخعا المرمر اع كو اعني
2211111 

 ا



 [ةه/و لك يقفل اعلاه /رو نراويبح فرار.
 صااك 27 وعم توبمياكو كومح نسب //كرركس م البف /ىرعص ل,
 يوجب رزبخلا هس شر رع
 2101011 ينير داس لس عش

 00 2 د
 ا اك 111111 ا هإيول
 للعزل فا عايلة رغد يوك رص | نر علم رعت
 قرع 1 / ونام ع كلف عئإ .عماواررب هيلاوع يجف رانز/ تاعي لإ

 فرق ةييرسأر رفيف ورعب يارجل فلا عت حاضر
 لل رهن رج اك زك /ليعن/ي رغصول | كدت خفت اص تير يمر
 2 لنهر يغلا نوعي ننكر /خار مرن نو رش
 2 مل عنوكو رخال اخ ربا هر عار لشل ناويخإ ع
 ازهيربيمح باص /,/ى بوعلي جل دو وت ةررسإ
 شر رغم تلعجو يوسلاب هستيريا وعم نجوما ظرإ قل
 سيوارفعيم لرقم توج كر هلم وشن اانا ام
 ززلاسو است نورجم ميخوم كوري أ وقع/ نع كسك عنو لضم
 صحو رفض علل اوعورب ع وعرب رقت يو دطع

 اةزرعل/ ناسا رسام خر ذه جى مز/ناريغ هل ىاين/ن يعن
 2«عيوطو زيتنكمر/ر نعوم وموعد ايلا بلاس عوضضوسو) قئجرم
 1 تفوعررداش وعرفنا نا لع جرس ١ بحال عيسضلاع جب
 رخلاسا مدور وكن عيت[ كرك // ع مم ولاو م كعلاج رن
 م يلا ىالجي عيطولا دعو اهيق#ا سب
 رز ه انفع اعف نسما ب ا سئرا رع ليا وبشر ال لاو راك
 هليرفلا هيا بلك زئجوو زبجولا عام زلاسال هش رت زول ورعو



 : رزه جانا م طبفع ةهنايرو تاكا بنما ام ارنشإ لذ دقه ض/ سح يعش /دوعغ مدعو تت عررافسلع بلو ءزَعإ د نرش ر و رغإلام يومنا كريزي وسور وهل وع ع 1 2// لع رشا ير فضا هدو عاوز لكلا رضاك ع كب والع فجر ما تن /امراكل كارم عمر يني هلك اهب ضربنا ع عرش 5 ةيفرط رار يعوملا رعت يوم فاو عرس دوك زكي ال ال رب لات دس ربت ومنو داو بوس علو بختم يذو لاي ربنا ره دلل ع وطولا و عوه م اشار رس ير عردطسبإا ئالسإإ ريتال عز /بول/ز خخ ا زيورعم ويك دع بلص وكت هلت رع ورمل رار /رابو//ياع/ رسم دبع وكف هلل بن( د رص توكيراوربا
 رع اا زص وتم جلاب ملغرم زمر رم/ لكم ديك اهئالض ور هيغل ميلك 2 رينسرفلا هلا / ماو يرمز يد هوك و لتشالا ٠٠

 .. بضررفالث نور عقباه رمل ياعم رع اي هيالضا ما عضل
 ةانلاو رمل ننبتجم يورغس منال لونج اوان ايم صفر الك
 ريت الف كفتو ربت نجوم زل عيون زنا زيلك 6| لور شع
 وشق اور شمل ع ه/ زن ينم لمس هو مر غ لك عصف /ر دع ا مفع
 فنصملاعقربس /ردنسانل/ رب يتم زياش ة نورت هوك قت لس
 هاغ/انء نلضى تن بلك [ز كبر شر فال ربت ف اقع و قعر بعل :موويف وانا ع انو هاريحم كار | رنس نوزع يمت زل لساوع

 .٠ فان دلوع تجب كلتش زم ورب روث روس عل إرعر/ علك سو هنو ممر وجب ل/يرربناو عناب دم سلع ناوبع وك ان/رغعمك ن/وببح ١>
 هاريحتل شك نك وتضلاى ردنا رلب هحات اوت معو فبغن رص
 . قمع انام وبن / وارد كجينو قم ارم عيش راو رم خود كاومجم غن]
111011110111101 

 سس

 00 ظ
 , توليب حان دع ستتم ديراب نصه /رع رعاك إرم نقر



 تارا ضم تاتا رس وقناعوح وم كار موش //مضاوك لكزس م
 ضيدان ناوي نعي بتلكو راض [لبوغ كمر يتصل ريفنو يو كوب
 ليرتنالاوو لوس كلا يننرفلاليربتت ل هدر صاح رايح فلق
 د ورصيد مع ضن /ركيزو طيعم وس رعايا تعرف ير اوسو
 :راهناعيرساريور اسرهم عاق ركم سيلا نصرا رغص غرم //ررنردمم كول نهرا تزويعوم أبر اضزاؤع لموورابزفن
 ًارش/اررط ور رن غم الر غض نويل م رن ناو ص لكي لونك رم
 رهيو ناومح بنك خم تال لوم يترك نومه ىك أوو «زفك نهرا
 لبر بك رس افلا رتبت ا ار بتمرغم كو هلصل ار يضر عودتك
 طار وت/رنق/البخر عل رار مار لان اموع عثر نبع لك شا راك
 رض و لعن ع2 الازص عرب هلغاو زا غن( /ف نينو م يعي اكشن
 قاري عنا موشالع ىانا/ومك ارو برين اس ارم ء تاون انو رع
 سيرنو اضاع موسكو راسى م 1ك كه روس فل لرش ال جررو
 ىمئشإ/ دلير عفوطياع  يننإرر كفره وه تام ونال
 سرعلارمئشنإو ويح ضار الونن جاأرالو علك وسو ىكلنيرإعلا
 *ل/ع ملاعب ريت ء رقم م كعن منزلك و لع رصمل وسخ عت اسأل
 ناو وعنجبك درت ى لت //عرم ىتلاو ىلشن/ نوح تغب لاك لقال
 رص رم كلو هايس خعيون سما عويد ه1 شالرا مى /ؤ نزويخ ترس اكلزكم هالنوع جرس طع ل كو ر/ر لس معلا يش /ؤ دل ها/هرويضز عع ركع كاز عج لظفم ههه كعوزرإ عزرا
 * 9/0/1 ع هر زاكمر ين فا مكعت معرس اسمع عبس نلوبح
 وسور [ن تاب ازسر و رلبف لاك عزو: ليتار ع مررت طعما هايج

 و يناكورعص اسم حر نارك ركياو اشتم ىر/مأو عزمت نوم متو عب

 لزكمبراغل)يرئس عر امه وذكر لس / وك ( اكو وبح قف لكاعو
 كتنع عي روبير قالا وم عن ينير ويم اون نار يحمتم ال
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 ٠١ ٠, هعناريمه كسوف راسو ع ناك ص رينا زرنا لت يخت
 . لمن يربتدمت لا ملع تكرر علك ارسو جسم هع عا ضعت كالت
 هانز رس رنكر عتنا وم زيخمر ع رووشلط تل ضوه اكرركك
 ناضإز هعنارتك رقما ازيكم لاير نرع نينا جيك دإو / ع رسمأ
 0-0 رهاريعع السفر ست جالا اوم ضب ى حك رم ئننالك كات
 | ١ ءرهوزناب ءضاكرعلالسار للون لكشال طن مغر فل
 ١ مونازروزخريشو + ازخ اشم [ل ع اوتن/راس ورام نفسا
 ١ ىرضر لدار كا عب رع يضعن هقوبؤنهج شرج لولب كوغار قب
 ١ ضيفنا نار عاوسو هلك ضل ع ربح بلغ وز اعإو لير /لو فلشراك
 1 2١ للخإو هظناوزغفاش رخال ء اناع تسر ببنرغش/ عار ملا
 . فيجوال لور عطل كتر فوغو قحرزينالبر تنال يفز سرا
 روكنزاك م لونه زار يلكإ/ر فع ضف ضيعااضم م كوبا ع الربع
 هلاوتسإلٍ م سكنا ار يصغسم تلعن ىكنرإ يار تجاغريوعل
 [ععرنلاسإ/ وزب فاك ذاع وف هورنح وار نصل ت1 عزي
 |- ١ و مارال سن فبسلاخ م ونم رص الضر بالم فوزغ/روك اضل
 مس طي عب ابكو هما طينتسم معلب فال كرير اك سم
 0١ لا
 000 عاولمنبسعبرقا ولع /درالع ان زردرع يشبك مان عشر كاع

 00 العن هالكال ةياعإل تس لا ورك زاز وكر يو انزل و للا
 ١ ١ عال تت وعس اياد ع يطا زركلم ودام بلكرستن بط / ركام
 51 ١ سانا عمرا ر كر زاهر عطلل رفض ودم عطل رك غبت
 سبنفزكارذجر عطار تم باعلك/رق يلام تالت /لكشن/
 مهن ور فن خا جالا در ملوش لير هلال لعول دم عير تسرع
 ,. ١ بقاكلإرموزشإ/ هزاع للنط ع ضل ناو زجر نو عر ءانلكش حامل
 ضعت[ ازأ /ةوم بتلك هان / را خو يداي لكو درا عبط//ر كراج
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: 

 . ه[ة/عجرفأَض عَ ايع طرام ماس اناس بط طار كاس...
 /ةركاست بالكرم وهنا السل لدا بالعون إو خم لنزار
 ولورا لل غريع مدارس جلل ع رتمنت/ يقع تال نفور عيرلم
 هزمت رشلا عير كلعصونا وح ومال سررإز كلعوحلاو سدت[ لن يان
21111 
 ىاربكلا تلك زو لهن زس/ وز ضاخ زئالسزن حرس عار ينح
 9 ةنعامااد نية وإ ةضامرل زرووض رز يدعي ةمتساو] لك رعي عورشناوبر
 _ لبو فيم هلقإر وج جاغلت ؟رطو عضم // فورس خ ثن عيج امال
 خر ابإ»ل نال رام امون اش ل رم وتنال لف نلبي رعت

 ام عج يضل جن زكم لل زوو عمر تو غم ]ايراد اكو سيَو ْ (دالايإ» عج دعاس انشد كاب ةياؤوغتامركايزع عفا ١
 : محو شابا خعب لعد ا انتل وهلم غشير كاملا نإ ناو غنم
 سم انني مر اهلذ لك ] بهم نيش كاجو اها درلاله/جراغشوربتل

 فيم, متلاواعإ درعا ريح دل ريس اها فجت تاي ركع .٠
 دم ةونوموويا اون جنرف دز عر رصف ال د/وسالك اياه مزز ٠

 له مولا جوحو عاني ييضنامهن/ مر جومافو ومع يشل صن

 صعب داويوعل لد ايرم خوي رايي ضغب/ مول هرزكو كاس رص رتص هل ويزرع ظ
 هعوضومو هعونتومجرعو فن يحوم يففوماه/ياشفم نحو ةيلبإ) ١ “١

 عبوس ةلئاومز زا نوزفل ك2 ودم غر اكرم عوضوم وهشام لا 4 ١
 بز ون كلوف ةعر اجت ديل كل/ نزيل إ/ و هع ردالمفل) عززت زف عزا نحول

 ٠ امعرضوم مهو الضب دن مز نول لهب وزد ةررغزإ كلم ميج
 كلف /نر فلك ح رجول دودو نع يجوع ظفوم هلي عرمرم
 هع ونوم برك نزل اقلك عونتوم/خ ومو غفر نك لكوريا صوصغ

 ربى سر فنار قرعت كوبا هلع الشرخ عوز يجول عينت وسوع 1

 ملال بصلل ل لغسر طلت ءلشإ عويرطرر عج زد 2الى سايفلا ٠ * 

 أ
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 بس ل دبي «ى-#ل

 يي 75 حجو

0 
 .قابيزإكر رحنا بيتننسلرم لحوزعلا يجوملا كي لخرم جرطا ىب هود عت و عيوغنإل_ ورغد لع طيرجت يشن خ/2 فال ليك
 عسزنالستزو ةيزتسن مالكا /رردرلبفلا يك غنام هللخ ل عز شمل
 رز كل ننال هزل غسل +/كايبعو رم صلشا رداد وكرو/ نتاع /ارك
 ذ صم نه اليخ عر غشإ ريتك وكنب عز تط وك ة/لتشا
 ملكا واو لعبا كشا عبر ك/ عرعر عهو اسكن نوربح لعن تلكم
 رو عباشإلو رن داش رع سرور ل/ ايلا اخر نإو كلغ لوتس ١ صضيسوا تلاع ممر لعرربت اكرر كلهن يوكل / راب
 علمدإل/ رم كعب موزنورع ميالش اير تالي اقرا برقع يقرع
 عئاونن غئاوعور هتع/را/ يرحل الجير ور عطول درا لأم للسن الو عير را دصول مرر سال رنا كم يضاهي رعب

0 1111 
 رفعت نعبر نوزع نحر ندر رنين /مرب نت رم بكزنارليرغلا
 .لوزت لت هل اصرفإو معز كن وورلش/ورص اعرف طل كلم
 عل رعلشإر لومعد [ ايت وغسل سل ودنا يرد نا ح تملا رص
 ةلدلارم تجرم ع اولا ىلل للطي / طل ويصنع يبلع قل كوه
 ملئ مالا شإو ينو لست اوفس لعم جوجو (ةئجرمور است هو راش راعتتألل
 ةول/لرص اسوان ردم الط ردع له خضار زال
 عماغلب ارم لع نا ءاقل] للبت مسرع وسعت ايش وستاهلو

 مررغإ# ا هننترم عما لاو خلل سيغير صقرم 4م توزر غل حزام دبع ١
 رج راع نإ يب بكرا وغلإو علك شغل ورز شلل ضع |نإلو زمإم
 بيا لح دهام اشالرعت تيارت // جعل ييبعو كاش رصر
 نسيرضزم كلوت زمر رولععأ مهل مإورو هش اورو نؤلين در هللا
 ربه زان م] رح اولا يضعلاو مرتو ءورضاك ميربعنسا/ كيرلا جزع اتصور



ارى ح هيكل مرش + هضمل/راوذور مللي ضف تو اهسكعل
 ه

 ىصنروملاو مع ون] ربت اكون كج موا خدع وعم عاينضن دل

 نوضل/ اع وحل بع وفلارتءرئفوس ءقرإو ع هزرصتن/ ا يئعر

 اضاع عر ضيرغم ار بنج ور يضنل ل هرسور حزرصنللب ب ضهر تم ليز
 ايون ردا زغ رغم, الم تزامنا وك( ضنا شع وزعم رول

 هع وتسوو اقسام ون واول نعم
 رخص ليغمر يلع هناهتاعكرزم علهاو يضإ عرس ون ريل يال

عمير مو علط/وس علوش قرض مام اعو /رطسم اور دتم
 ةلهتل,ر 

 هلو ملقا لسا موهير هاف عوف زغو جر يظل رض[ شلع
 يرسل وفي مندل يخص هجرت / ع ابصبش ل كووس واير
 ب(ةامهلضتسإو غلا جرة وشوسو وك راش مخ اعط
 رصزو ماشوف اك فكر لسوق صال يو اس ووكيرغ طيور
 نسج ارزنأ خامه درس زال فلا رمدرأت/ر وج رئاوصده يم اعننإا
 اكابر ال هابي تسإ/لاغإ دودو راء اش يتلا كن ورع,

 زبده ابيل هدا وردد الع جيزوا نلعب يلع
 020 /لرم عر وقس وى رلاع يطل كاع لوشن

 ٠ اضألع جيد كلغاو سحرا ورعسلا الف ومعرض إلى تلعزامه ناك 74
 ءلمرإ» فله عيوبو تناول م ويعبر طح لوم عم /. اء لع ع عن
 بيوض ذعن تاوف عاهل ]وهيب ريوعتلل العنا لكل[ عندرلر ا ودعم
 الو علنإل ىصن لرش اهنح ديك[ فاروس ع هرأ نع [ايوهاسنل
 -لكشا/وجر الز غلا »اي الع دا تس( هايف ء اء رًقأ مهب عر و لفنل
 فل /ر وسور / نفعت فورد ىفضلإو ةعوزلم ىف أ ةيب/يوطم للغيف لوول
 لك انزوفكو/ر فسم هلع ماتش / نجر /م فتن يقسو هز ا ع اور ع 1 عض عل
 كلرتسملاءّإ عيا رع وها[ رم سا لراغتل ل كومو عل اوس اه سا/رت [ ضم وجع
 مطزلوه «[ طال توج وكيو سو اسخرانلا زها جربت هز واومو 6[ راع هب



 تن ع تح مم نك

 روم وره يحرس تو شام 20 هل ةسالر هج لي 50 /
 هايرلوب تالا, رديف[ فريز مف لل كر ديو رض ايغإ/ مهتم فل رون
 ررشدار ع ماج اع و عرض ونت سان ورز هش أب طا مرمر
 م تشا جييباغإررخاإرع عرج مشروم خارلكور رج عارج نا وج
 ياه( مشمس ] ردو ففي / وعيا أ 3 جتتسلل ان جور اكش /راو
 رواش ع جو ردع مكه زرعسلا شاى ار يعوتتا رة نس ديزجرع

 فنا وجور اخاه رخأك وزر تال رهتخ لهن لهد سلا ةلل مبلغ در
 .. اويل هه شط زورف مرن دلع دس لوق وضو لذا ناو اسمو
 "موز ننال رسنسينتاهو ونا نمد ده ا و لب
 لينا ء صوم فلإر ب علنا تغيير ششنفاب لع نورا امر
 ناشر يدع جريش وسوى ا سفن مل ئ1عت /ناكاوؤل رش هزت +. عيت
 ةيبزرا/ ليو عير لاو يمل ظنا ةياطزولا اف نس عم استر عن
 دوونومارض ولما ويخر زارا يره عراطوص و م ترعرع حوت جيب
 زغب لزئارد د/راضإة ساه كرت ع سوك ا دررْز غن وعلم طوضوع هلقأ إو
 ح عض لوهالو فه ج لك لفاداإثإب تببج ورتب ةانتم سلق
 دره جرنلعو صامل مج جى بهموم شرح مرورك دوومتموس
 ]وه رنلعورصام هازعَم | .جاروربنت/ ع /د/غ جريص ىدأيو فمع كل
 جربلع وزعم لبوعن انور رن اوريو 4طخ نوكر مرو رغم كول رع
 ارم ارش هضْلْ ابو مو ارتي ملكا ج ملع هرسإ بوو د ىهعموم
 ”قهرلا زيكا بكل ورصررعإلرع يوفومزيجلا/ رص رعإا و /كقرإع

 ١ لها تطلب نوراعت/ ف زنود او كو هلع( ع رييشإ/ نوت عياتممل زو يفصل عن بتل لاقش/ ور ر نيش عوشوم وهوضوم هزوإ ٠
 ,ىلعناراوع جت اب يربكلا ثخإع يورغو ل نط ريع او هزومح ماس لال

 بس لدن عار هز إب ببصي» لك وجو كح منا ونمو ةةرامدتولا

23 



 لعيب نزبولتح دمعت ء كبار بيعتالالو لو عر ط رصحلا هولا <
 براس عرمج] بجرم ءاوننلا طل خو نضل رز وين / مغ منوه لو عينت
 لعيرج دن عضل خل وعر ومي لب نط ست / طر موو ولم اوبس
 دامس باًرورتص يسر رباع لإ ويلو ناوى رغص عوضا تسا/
 /و لليد زر رةداطئل/ هضم انكم الشرر عيلو ون جملعمرإب يروا رم
 ١ علمنا باورر نير رخص لهيب تلال

 «بيزلأوج ع ااعر خءلبهح هيمن لور سلو نمت لكى

 قل, ر مارا ررغص طاب ءوضور جالو سدر ور عصةلعو نونو ادا اهو
 هيي رع لاو بشلل بعسير راسا ع حلت عش بيصمإررغ

 تسول كنبو/ وصخ ررماع ريف هيتس تت عع للخمور تنمغ هس“ ١
 دل اويرسإبل ينل 0 ةكناررص عيميع نال رلكعلل/ 2>ليزنز عودنا نه ظ

 |. ىتنيزءاص ينو اللام عيعتإور اجار ادعكرلع اعنا رق يكن
 ' ١ لفل وروغناد علم لع :تالئلإولا + ةوههتندلا لن ؤاللع ريفنلل ع ؤجت قمار هن
 ىيبنرعللو مهلهل ئلرلإو لوري شنو ويزن و لاو شينكو رشم
 ءالاننجوعولاو قلع لعل 6لتر ض اضاورظلعإ إنكسار يا ورئإرع
 هتاموغرلنصلام هلي والحال شو طل شمل ورضا دوعولإ دليلا
 ء,الكنا وشو سلفنا م كبوخ له نع لة زحام الم امنه همز هاو تاررك
 لافو ع عم هنن (اهج وم ا ع اخرة ط حا زشيفل وم اك مله مر ايوه
 ه نوكك بصرْفم نيفادا ليغ اومم حإلاص راد كال خروع
 لكس لكون وو راف ضامو ةةلكور دك ررخالو عامرة رورص ضلال
 ٠ افا روتيودعشزب دنع لك ع رمعب عضو غر يضغر شع ءةالزفب
 26مل البعث جيصام الل غ6 لعإب جلب لإ تفرع لع
 ” يبو ةيضإ, لعرب جوش ران بسبخ اهنا ورع عك هوان ميم تغزل
 لما روكل م حيمإ نوال( تاالعإ ع فرب نو ينس تيا يينصو مر جلل

 رجارادل كيف ععلاب غفور كوكو[ ع رم ربك م/ منصب »* ١
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 . , سيلا ارس رانا عرعت يمهل جملا 0 /
 1 ورم كرمال رج غيروا * 2 لإ( ةووناروواط/رغيرع بس كداور/ اجعل جل/ىرص هلكماراورع
 ,زنما/ صولا ب م/م اه ر/ ضو ءاكءالرسلا لور ضااس [ و ررعاع كتمت
 لعبا طور هيرب و د1 دلع الع برجا
 رمنرذو او ل/(لكشلا هيرونض عر هوي خارردع عنا ووصل
 ٌعمصامإو «ايربار نع رنا بر تكمل عترمنط خور شم زعس
 رص شم رحأ (مسنطرلع نوعيرزو ةعيز] ابو جيزال وص 0 ١ ولارعارر علا تكرر اه منع رئالك ضيشلاو عير طيرك لاوس | ” ١ طووالربك ين رخص ضير صير عزط لعمل نظل لوتس 0 وعتال ةرزير#ف يسون عرس تر شرود رعت ركام
 ]رض ىرعيصلا + كمون ةنإم قيرعصلال يشار ير لج
 دور غرمب ةطوضع ةورص اهم كم نار فرح ىو الاول
 زذلجولا يني و ودار م هيم علك لمى ريشأل ءزهغ لغزو ع ىربتلا +
 | 2 رش طاص وتلا اولا ولم غلوإ يش اوع ىراك ىرغصلا
 1 ها لو وشك رج عنصتلو فياض

"5 ١ 

 هجم

 ف ريو
0 

2-- 



 - ةيعاناغبيعأ عام ةيعأ تاق ووعأ ملا كل
100 

 ةورف ال هلدوعو

 ةنروزغلإ ومو لورضرءاوم كك رغصت لري ظض هل كله يفر نبأ
 2 نجر نا علل ار لاو رضيع دعي ركل اوروم رفا
 ملارىءةيللازعو رس لاو رفا طن عير رض موريعسل فا دبتحت

 ةلرعصلا يجف مف ونه ] كلعنو | <. لور زفنا] هنغ تغ رفض 1
 ةلعو ضر يزعل زوعلإ يو رشات يك الفش ورا ربكن اوم
 تربل لضاو لالالا رضإ لس ةياهت كاع رين 1 رعصلا يج

 * وصلاة س2 // ةاريتا/ نر مج وسو نس درك موري اد / يزورنص ظ

 اوزاللا زك يزل هرصو ناز عرج لكم رب[ ير بص اضاع
 قلاكرع/يربثز هوكنئ زر ترفل هلا لاو صام يشنون 7
 رهين رربشلا كارا يزعنينشال كالا بلور: شاركو ورز ديفا 5 7



 , يفصا/روكتة ياورد زبعياقن ارت ل اتش ايراد
 د يشار عموري زور تا ورعر/ شت نوكتو أ نسر كدعلا

 ١ ىريكل اعيننا هعذير تلا ورادصاغن د ووش / شعم زيي
 ظ 1 ا ا ا ا تنام

 طالع اور تصر رب تقودنا كاي
 .: و



 هبرضد/و مور لكترن هزسزؤعلا هوو امغ [عررا رن عم كملت,“ ١
 عارم وف اوي ثلا رب ةشئويو الغ /راعج/ راكع[ شمل سك نزعت
 .رازؤسلاع/ر الزرار للج نير هلت عسر يراسل رغما
 . لتس هاا ربع مو ار غص [سةتيورعا عير زنط /عرمصساو زعش عشر
 نبا زينررلا عير تصر هيك رين |: ع فصل غر شل وويإوزلا تاعي
 . قوضوينوهسيتحا لكون يقال هجر رو مقر زعرور جي رتماو
 غور و زد ربت ضم نورد ىععلل كر نيس مرو مق رنين لو فور
 لتثمين ارو رلمع راو رويؤوور ل كن ور ل العن قومجو

 ناد فتفويكرفو رززوملو ب ةورغي

 . 1 ا ا
 وي
 كال وعسل 3 1972

 رنيه لضم <لنإر ريتش ينام عيوش ورزرا رانك وين  كيظرامتلطبإر دةلعدببرع مترف فليب تبرع كلذ



 ١» هير راماروحسرعلا بتر لير زان ع اذز المقل عزا مزيتم هنا
 ومرات هلك مر بكد دز 5 وكنا مع رص رب علو رام
 لكلاب "نور عرمو شل ى رجل لب كيو تبغا رإ ورصنإ راهب
 ذا ردع هدم ع فسر هروسعا/ع ورش عراك بس عب رك قورهلاب
 طم ونا يع كلان عز عع هقنلفل ع تضو ةلع املك طخ ورسوم
 . ةلربك فلكر ول م كفا ريم وس اقوه رم ةتانوزنعرازرأك

 طوب ىسول/ز رع/كلجرإو الهنجب يربك ا كر هخللب جرار كبس ةول/م ئ
 هيلو هللنإو ءركو سعير زو ورح /رلر نع يوزمج رح لمست هن
 0 هند روعو هر سييصات/ رع هوك ءابدب لص نر
 ا 7و رئم ضان نت

 لإ هيض وعدو عروس كوستا 5 0
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 ريفا مهام راكإريز هكر وعل دوك ناوفربنا+ كة : ٠
 رواد” يرعاا ضرس اك هاك سن برع لولو كس وغإو
 صرت نور عال ا شرع فكر يع اك كغ رص اع كا © ,رايإو داغ
 هكا وز عم لح طلبو لربنا لربةلظويو ادا وشإو نكس ورز
 لنا ير شناب جت هالس تنإكر/اعو يحوم تسلك اوس كاع ل ون

 تنإ اوربا عو سكتت رم ريهزنمتسسإ/,ركنزرلرس ل هس اقعت رعت
 تار الع علم دنقولاوهيو تر زيف محي نر بامر 6 ليون هر
 الب وينم دج الولع هال عي زن فو هسة زف ونار يرصل: يرعص
 / لسن انفو ع نب ؛ هن عسل[ م ووسإاةئزوزو ني اراوخنإو ورش
 ”يرصلتىرملا ناجراعإو لسن ىسع/ نراك غو هس ةاكوابز»

 هول ؤونلب هسةئؤفلإرس رون[ كو 2 البو جو ذو هسغجإكةاون
 لعينابب]كيرننارم يشار فنإب عفبتسم زها, تع لك كفوزو اجل
 .ضاوررصلارعراورااورصن رة ننام بشن عامر كرب هر وا يو
 لغم كززون ةراقمإل رام كرمك ن ونورا دي هوز رورنم ىكلز لي ةضلشنر
 ةراباسإ/ قمر بكل/ركنرو 14 00 يغير وكتن رك شراع

 قطط ضن الو رشم مر اردو عرغل عملوا نشبه وعيو كت ظ
 9 ةورل علا د هطالا ءاله هسا بق اوف ووصن مع ع سك هزانووو

 ن لارا نيل نوني هسعبؤ/كورلع/ ارسم وهم
 تسال لورد ع لهم ثو فصل نفر يدعيررم نو شن ءاشإ/ عغل] نغص ىو
 ليل رس لفل رم ةلادجتو كلو وريرس هتلر خه سقعش
 لعمر وكن إس ملي ذررامعحارم ىنصنلا امرك رن رزو كيرا لس لو
 0 مكعب كاانلار فشلا هور مصغر نمل لو زيلعم جداسال غن
 ةزاوررتعو نحو متامجيلو/رزونت ثلا عن هتل إو معحل م رن هر /ر عر
 لغم /ةوعنر اوس نامل ظل هلدح د مع نحر ةلبلعملا عجرم ننام
 معى عزو نيلي هر مش عشر ول انام |ر وكنز يام نلكإل



 ١ عفو عتب لربك ةنسلو عبرات (لومو لا ليلو جوشو سن لباب
 ةرلد يل اهن دره سك /مونضو :ة يمال إو عي زا و ىوهير و رسم
 سيئر 6ارغص غنع ىرع بربك ا/ ع ضيف لعشر ماو /رم// وكت

 هنوضيانأو ب اند تلاد ضلت عع ورطلعض عاشر مانام حاشا و
 بيت اكرمريفعلار بوو رغص سه ورع ىينضاغإ عصر م طرح
 ١> ٌكيغصلات 1 جاور جي فلا دور طن / نا شأو رب هورشلا نرسايوو
 ” 2١ لير نغم لاريتع ريال تن يورلأ وم م هكرالمفلال وراد نعرأ وراني زر ورض
 لم ةعأدول ةنرورض رشنرش نعش اكه) تلاظإلروو ةءاعزغلصم
 .. 2 هلطررعص ثاكاذإ,تلعر عوضلزرك» كاس ى خشمك رو قير متفل
 ٠١ - دهركعلاو طاف وعتع دعبل + رداع وضرب انف رجا ع فلل

 | ١ موز هلعاووإو ءاررب تسايرزص عضل سكعت بلوه بوغاسإ را ا
 | ١ ةظطيريشنطودعاعوأ قرود متنا اكد ريس لخاوعي/رناوعناعو عياكيزم ظ
 ظ 00 ظ
 ١2١١" يد ولنالرلع حام هلا وتر ناو عل ع الك يلع كو ان رو كلف أ

 ١ ٠ رنوو يرسل رعوعرل نهع ا ثغر جن لئاالكشأ/ عامله لشإأ ردع "11
 ١١0١١ ةتهرانإوبو كلن لدعم سك اعرع تالنإل كهل

 || ١ ١ علسفزلءوزرحتاهيورشورفلا ل يرن ثلا يعو عين يرش | وعن لوا قلكشنر ظ
 ظ 0 ا ظ
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 رخنبلاذل لسنة ننرظ /لزيوع لا عيت نسم دوف ير كرت / ماضل ورم .*
 ىتعرضونإو رهنا/,ليتع (ب عاشر غشت ف لك من إو بت ط منا يب
 رن لخض# لو زنئفع عوج زنزر ةيقشعو لف اظلم عوج ز عزل عويئبفم
 7 لوزا ج يعمل او علو رتل ودعت إني ولع رضنالبو عج
 7 لكرإم دوو (ةلصنخومريزامغلا لص فش يز اون ةنل5ل/م أ ين غن ىربكتر

 1 ديبكا ذل هضئاشو ركز رغما يضرون غرز تظنم مزن زلم
 - عومي واع كشرلو نبل زال ىيرعصلا زم لملف هكر ادرك 6ع ع لير
 خةوكنرلعنرح امسعرمزف ره ريبحفب ثار وز الا ا زه جيطبلو نقم
 نبال جاما مبكر ترمز الم 2 ليو رغصلل دز عرفو يقنع بيك لنوع لوزير
 هرعضلرفو و قنملل لع هز يمارس يختبر وهيل ذكر هيزرلوزللاطول
 سا دروع بيرن اريد ف بفن ئنررع تامر مر دل يوما
 لن ةاديجو مال نرغلا وما يركنو )4 رش ]مولع سو عينا عون عنق
 قبو رانش /رموفن جرن نعرع جينا (/لر زج زون ا: اقنعمرنن ءزع فاك
 ايزرعت نال: لمس ياو عطل عيصن اين اريل لم مرت اعاميو سيئالس املك
 لورا وصوما لعن مالو هج طق راع ممين لولب هل رو لرج من

 طير املو افد لهون مالمو از فيو عودا وكب القاء > ةللضو ريت فمفع

 لستر وكن هزامإوأن لح وكول هركي زل وزذعْأدُم بوكت اكول راع عقوق
 29 4 089 8 © ١و . لعايلاع

 ئإ

 ا 1| 11 1 10 01 1 1
 : ملم 7 من اكامرف عوز 0
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 ' الاله يبكلوززوه ساو هز لال عيري عسل زوبر مطول رو لري فم
 عاب ع/هرف شر انذلح دوعوماراك 05 اةلجركبر/ارن دوعوس/ راع

 عم بطسولا داق ع عبر فع مي/// ول كش | غوص وعر لكنا دو اعمال
 اف قجولاررئابووانلجر كرا ]رن قع رك هكر لفل يربشتل لا
 بيكلاه اضم يع رنإ// اإل دشن رص هع مج افدراد رك ا لعلهم

 رفد و عوكل اف اعيركب ا يرغ وعود لفرع فام يرن
 ىف مكاو وعود راك لك زكمل اولا ع مو /ع اعنا ع رانعر كراع
 اينو لارك هر اة در قب ا لعدغ جوك رات[ هك اكسل عررلا يرو لعاعلا
 تلتخإو كينولاء ليا ء وعي هعرن إل نال قوص وع عساف همسك عم إ رع
 كولي صودا رش راو كي] ساوسو ]لازم زاب تر ولت بكل
 ةهلعرت ةيوف/ ملكا زر كيا /مشل قار يشب لورا رالل الام ظنت اركز
 . 9ع لعنرم كنا ورال عي رعتر م راللا رزة نإ مسير او وعر انخركي
 . دواس والك هنو حا فو ءلم معو عيوبكل/ع رزون ميج جى رشا
 20110111 هب لاروع مشو عيجوتعت 21101011
 - هرتنو فهموا علم وكيد ع3 يجل اوك مر

1 8 
١ ! . 



 الام لاي 7 0 ا ىس ا همرتن اربع و وع او

 | الك ا تاس در قاجخ عينا

0 
 يطعم 1 ا 2

 0 رتل / وك 0/17

 يرعضولنتل رهن ام انضررلل

 وكزر امو / ايد شل نول نكبر //م/ا عراد ملالضو عجز تن/وو رغيف ع نإ

0 

 77 0 ملاليزو رمل 1 ءايوبعمو 01 :

 /تيوضر د م8 ايوب أري ارررجل ل زدت هرر/لعا

 طلسم و نوللا نوكهر /لبار اهلج مادو ول رات امو قمح حرف دلسا)
 رتب وسو /ء/وهيرسما نولي دامو طابا مول بكبر /اع/ لاو ع



2 
 رسل الر عمر رر

 ام نركغر | عري الو رلبقراصر تش زيني و 08 رهو مج رش

 رز و صر رجل امو موكب //بزو ]هنري وكي رراعإء/دو ألم هر صبل نوكت ناس د |

007 0 
 سل / انضر
 الدلو نسالك كيم ريالا دل ءرلخ نفل يو عج ذنض مودع
 ضر 2 برقيضرا 04 + توكير/ام/امزأدو رين ع مكن

 هرج لير لملم رقام/رم رد
0 0 
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 يسبكلولقا هناء ةضرلا| ١ ١> يغدناع مد عزام 07

 71/77 ا روسو 77

 راج رروضقو ميمن/رعرفل كور 9 قب يو 1و >3 7 67 26و كز نااعإو

 اد ب

 يي

 | بره رعريز : وكبر لام/ اهو و او مقلم عجن يرو عن ون عسا

 1 أ



( 

 يفبخح تزل عرر/7 ا طننل انين هول نع ل كرير افا عرش ا زعورص
 عمرو رغما عزل دلال ترو لعل يفرج عملا ضو حرار قصتنا هزيم خي
 ةرقارهعل ير ةلطنشلا ع او ورطملا ينوب للنلاع ورو هز عضتوب فلل,
 صنم اباوع داويجتل فالئرإو مرش رئوي راس ل مس ىلا
 سرتولعزذفام تاكو ايريكعلاو زل ء ا[ شمفنل رغلا يبع وإرا :ٌتااشخو
 زيف ماكل لتموسثعلإو دن بعت فما بقت وار اش/ اهو عع مخ
 هيرااعابآ درع بزار هغ هلك بيرخ قحؤشا لك الك ء راء طّتلاوم

 هلكاسل هن عيبإ هن المو انواع كوك ه]/ ول عانإ ع ابع هوُعولا 3230
 ءلالنو رعب وكلم ]ايإو نوب عه / وكيل ش/ امو كويبح اك تطزاووعنتا ٠ ١

 سخر وكلى اعأ و هوست ناو[ ثمر مغ / اك هك هكمولغ نعناع
 . ك/تصزتلس تاكو منوم ,يتسلا حاكم صر جب[ ل ى كاوا [بئأو وسر
 ايوررفرح >حول/ى كم لااع/ اهل دوءامراكؤيرغ جوهر ك/ذ/د سا شن
 , 6 ادودوساو/ئ ابن هلك ذر بانر الضم اعرب عرانع وكل
 و هلكازل تيار شن تالا نصور ار وكامل هوي اى كا عرايا
 لداء معرس روش هالع/او وو جلا 3 اها ع هلك ير// نر ووسع
 مل[ شاراروطالغإو < ودا رد ردتتم“ هر ق وكب نلاعاو هوجن

 لبر لف زاك لسن دسم ى كلو هليل كلك كير تعا وس انه خب عرس <. ٠
 ردو رراررتم «المّتشاع كشر كه ارو ردع منو حال ميو عيت / ران ٠
 /ًةراورغ ججول/ر وكنا م/دو لعإعلا رب كارد موش ناك ظ

 ٠ كر لام/ /دو (اوهحم ناهز رت /ملع هكا |الضيو لله اع روشنول
 ركض وزع طار شا رولا الكت لف دلنو [حروك مراء طلاس ئضر

 ج راض ]ءررسستنرولل واش ظايزمشا ولان وكلز/ الساهر عجملاو نجم ]
 جوجو ملاوك/ذ, كلن و النه د الس تالكررا و نجوم طا فا ْ

 لنمو الب رابرفمومللا_ىكارراباا لترا ةنشس هتف.
 ه ىشااروك عاام /م/بو رجم كريم ءيض/ لك هاو شا شن جلت /لالعتعو .١



1 
١ 
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 ع -

 - -- بسحمتت 7 كتاب

 ظينربب ولا ولع زر أ نيل فان النو ايو وكرر إو اظاسنل
 ه/ةاوهرببن ول رامإو[ تار رمش لا وكس تراي 2 انوع و اك
 سال دلو 0 يب هيما لت درفت عنه
 لكرو لصف ع جاه ب وسو منجم يكنس لإ زيدل وص لنك ار لضا» رقنرلم حيبجت وعن خخ[ نال نصمم
 رلصتلا ل نوو/هئ مك ئاموكتو دئألتو دحوم |ذنا عزام كا يوكتر ولخز ننابو عجرتض الرو :يييحووكتا د يزولم بلاس زنلمدن/ هاكرز
 اذ لوبا 9مريلعب دنياك ع وخلا هفر شع ازاووكبت ططيرفم عمو
 انو دونا ثمر المل نار يدلو رو[ كن اضم مخ وك( قكاغ نع
 ١ كد رخيولب م ]اصإو رقي تا/ لير رش سو اهكرلن ىثجرااعإو
 وانه يج/رصلواخرست امو ع حزنت وإ يف طعنا يع ر
 عنو كلا وشل ابل غن ندوات وجو مص رشوش // عا خ اكو كاذلا
 رتل مجلي: غنم 6ك تبا عخ اع شع ثن ]ل للفيو اهنم ع[ م عل ب يصفا
 عيخاز نم تيقن نزأو ةعنش إس فاوميو رفعت /هيزيرلشإإو عم وعن وس ذوو
 ىهرطتنوسفد مقل منام( يقدس و لش عه الت وراها لطول
 رع) غ نيوزلتلد فيفا وتم]و متل يم كه عرار فجر تيفزو عير هر غ
  المهث لكل امامويرخ//غيفن «وهلوزشإولد/[نلك المرحاض _فنلاع
 اهواز شر كبل هع رولا د جا تنام ان كرا اعزامو كة كتل مدام لطم ئما رهن عيلزخ عملا مل يدافع / وكت لشروط رز عئفزاموقب هزالق/ر تيار كفر و/اش هش بفعل نع | مم ام
 بإويولغا ع نموهم واخ جنو ير ضرع عت ماهم سبت ا نغم
 قم نلكل ممرض إو ةلايلت كليرخ [رادجن هجرصإض يفت ومر هما ليفي
 . عاش ] لاننا تمل | ذ ام ولشماولغلا ع يدوم ره رعو «رعل وع تن
 / ميو عنده نزيل رتل لمنو لش يفكر إو زيبا( يولع عشار
 لوم ورك اهئان كن اذإ ينل م يسلو عنق نك راس ول ةرشت/ مش

 نال



 بلبن رعأى رولز ؤيفم اخ لعمر إأ] دو راسنا نزف ضع] هع
 نيزحا) حيو اهومي مع سلوا هين لومخلر باضر رول عمت ع بم
 /7 م يفزر زو عالرجإر هرم صدم يور[ كل ماهل اص /رن فلن
 يعاب عوطرعم هيغل ب رس رغو خير عر امزح سفن رخل
 ةهميرصو ؤيفمت/ى رص ىفثا تح لاه ل هاء راج ضأن شق نإ
 تلماوتوو اس عزلوم ويفعت / رهو بك نراه رسال لقا ع مو عي عئنم
 ع يشم اوف تى رنا ليا هرغرل كو صر مدر ايناور/ يع علع ءالع

 مردف طوب هاكر سل كارا تلا ...٠
 ردم لوف وك[ ورعسر/ كر ه وسع نست ياسر
 هاء بغضح كنار عقم كرولا ارو هوست ئْس/ىكارالوا
 ريركعل رش[ ف هزلك وشاح عشنا يت ناصح

 [مخ/ارزو ريزكات اسأل ينصتس و است لأ هام جر
 ونة نحر زرئام رض[ هن نال عزل اسر يغيفش/ ءاسنلا

 تلانلك ع بج عس//ليزلكر اعل لور لرغلر صول غو عضل

 ورز لانى م ورش عمبلبزم /عازر سروضلا ودع رول ور[رع اصرف ون
 ىقضويرفااش مرو وهسن وان زل دئاش/ كو و ع بالسر ففعل ردا
 كو نيو رستعت رو ةرخ /وخفنو توهج عع كب // ارت سكعتإر رغم
 لهي ربوكعلا صان ايناس ع اه هرقل مر هم الخ لعروس
 هوت يوعب ليزر غوص نع غإيبعلإ منام 6كم 1ع
 ازال بع ب/ولل روتنو هو/سكعيربكرمتا ىرغص ملوش يم

 زارا ريضبفح كلا ضالو السور بججرم ىلك/ راس طبش | ةلمأ/ ع رن كي ناري هوكالم راسل تفر يسم اين ضني زااشر ينمو زخيلر/ ضن انو سنع وم يربكلاو يتلا وكو هلو رغما ظ
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 طنا اشو زن اكو ازبجو مامر نزلو نبت نصت لق زنيزامإو هر عبج
 لاتنسي تز دهم رج ماقايو رج دير بالسر ح ةبجولا
 هرزز وسار رهف و م وك ل ريثو ط هج طج

 0 مج جراكاشك سلا ةلصتسااةمزال | | ظ رع مم عيه باكيا ةتبلارديل د

 ء دوه ولا هوكن لام اع/ح هوطرم بحول يصرف لاحسستيوَو
 نسر مدلو رهنعم عراك ةراد هوهحوه/ةاكإاللو نذهب وسن ناس راعرن

 اناس وس ىكن ناعرعإ> حملأ ردع لانطو مغ نع تره راك 0

 دالزوبح ملقا ٌبا/ربشنو عوبم ماكاو ولك هيوم نك ماع
 قليوب و/اناض// ياك وكل ن/لع/ابرا دولي نقئلم لانو ها
 ١. 2 بازار جواك عيمصاتإ در يطأ و راي ضن علت( يح مرات
 ناكافعنرك هدورللع ب وليها ان ليز( فو وبك نرد هند
 0000: 1 ] ز نوب
 0 لول نوزع مجتمع هاكر/,ترغ ولع نفاق وز جمج رتل
 5 عالنت ملك يقفم الكر ما باممم عقيركو راسل
 ْ ل ا هجوما اذار / ىلع وو انضر تعز قمل
 ظ 00 دارا نام مين خوو زكر د مص امفم نب بلس نأ
 1 . كيري )يافا زنا عام ولع نضيف مص نرش / ضم يتلو
 ريع ةناابر/نبحوغ رز يامن هولاكو إريك كرم
 . رلسمأ انو زلزان و ز يجو ماعز رعت و يور

 ا 1 ايبا"



 ب هرك ايكو جاليزو بائس ببتو > جاصو بلاء
 فار وص حير ربل عنج ارو عمم بأ لقاء مضر تشم هج
 هقلاروتيواغالعإج هر مارعطيجح ولأ يفت / انو جنا
 ارفولكزر م/م يشتو لع الار عري نغ هللا رغ هلك لك لفرع روع
 راو لرش و د وكب //ه/ام عيش غنم ناولخو ار غبفم ىرك
 اهؤراع باسرع /ة/ تب رسصتو وج هك هازال دو ارع
 رش روس ار رازيع عرش وكد كاما /عر وول عنا كلير
 د لاغر [صرلت ع/ريهص كرز نا تار اص / رات قلريحوالك اها

 ر/زو/ر يقتل, لهنس/ < طرز هاك لصون تاون هم عفا 1, ةظبرم جمل د 1س نعول تنل كيو يره رشم ل راولد اكو لك نضر نارك زبين رص رلظ راض
 بليغ تتم مهعركب عو كفي لور م رلر/روتك/ كر لمنع للقشن
 زيجوم ::لطونما وكفر هنود رشا زو مضغ (لبحو دال ىو
 كرش لمإإو لوا/ ل اكش/عمالكر يرتكب كوبا سار ضنا عه قران
 ينو ور هيورش دنع وفح نإ كلى اصخإو عشنا ك يع هيت عإ لوقت راك ربتلاز راك باشا / تفل + كيش يح ظنك ة ندري
 درر يكل يلك تشو اردو سير عضل لغز كرش ع 21م
 طيريملا رشا بتم 6/ت نع يرش[ ذزأ وتمنح 6« عرذنلك
 لاكشاللو ززلكى بعلاةناكإذ/ل وسفن دح عفا رعرع ومص
 خفلازهل دو لخاا رزو رتل ]ور كورش بقوه لرد جرت
 زاجل ينم هيراهلوف يعدو مهن نايولع مال هني ركل ررلل / ينمو هرج ارض اسال اضم اغار لك عيئلطغم رض ملا طم / كرر تيرس ايصال حولا للصمت راع عمير خر رع لع



 دبنفش] ع مالا يحوم طتم لك أه طعنم اكلي وم رو
 زطذايو حيفيفملا عم هب ئل/د لك زو زوز ء العب طفم عي ةنعنرو
 !/ فن لم جم مذ اص رع ولضب لعدم عمزيجو دل ارث خيتو شور العب
 يلمع نجومنا يامصر مز أ رن لور منش فذ لا راو 001 رنب ترلا / يجف رلار اونورحإ ام عرعو هنم بي[: لهلفشنامو لنشر | قلإبو عطف بيارنؤم وكرت زامل ربع تصر اعني ام 2 بيش و لضإ رم شن امادكو يمان عيار مر ماكو ززوللاعيفتورودخم كلوز
 + .٠ «نإوقنمو طريب هاش دننو ده ميم | ضو لجو عئإز)

 بكر لارج ةوئا رهن ء لكن عرس مولا ع رش ص سوم يلم رم هكر
 انوا ساخر كر طمشإ نم ءاوإ نِلاممسمو او / نيو لصرم 0 دارو لقوم
 وروح وار دع معناست/ رس وايض/ ل ءاقل/ حاضر عل رزغ زب
 لمع هودي رضا رصيتخ وأو ذا دس رو هي لاسم
 لاف لدم عب 6ك ءارس نعرض ل ضإ/ عمات كرش
 ناوين انانسو زور ارعس رد يمر عسا لاوس عر ور
 05 رم ايشل/رنيردعتا ع /مسؤكئإرعر وس زيعيرصتلا جلاكيرم ولا

 د
 يالا عيال ء تي هنوسو < عر ع هت ذيب كاب رف /رازيجرتم عوير ٠

 . عكروربعلا هلع رك مورس لع عض راوو عزا ءاتخي»
 هيف رش ءابااازم ههلرغ هالغم لَنا عرصشوو يعي درب ةويادنل

 هلق ابنا لعامل بنات بامر مهي فشار عبم رس وسع و
 عيال طداعيو لل يرسم هع مو ميه خو مقتنو زاغن تلعب
 جرعتا) فو نالومل عرشإر يشوع | زنك عوع مرو ههنا ل

 . قري ومو وعن ميا وإن ىإ ةيست



 3 برص عذر معو هس يراصبب ,الكلاٍم دس نون ع
 42 002 )ع يزمب ىهي رت تيم لنكلارزه ع اهنرغاكلا كتب
 ه و له إوع بصلصة زازمل, مغ علا رع عر عن رهف رج يلفت
 و د عاجل لنا وزر كلل ران ع غل مداه ضال كالمشمإ/
 هرتعن وكام يضرك ركزو لدغم ةاهل م ضن رار/من رو ىحوميو لح عت

 [ثزفهزوك و ]إم اعينول] طنب جر موسر/ولف/م نأءوشم يدرس ساو ىم
 هج وزع زفط انماء وج كنوع اقل اعز بيسك ومو رالقت كالا الهي

 ماا دس هنو شت امس( ذل ووو ملم ثع عر يعش / ريوس ٠١ ١
 هوقيرالب/ر بم عنولاول لست منعت ضال از جرو صتلطن رس را كول
 ىدكلارثو طن ضان مك تي اعيد لل غو م نسال
 لس زهما ةلزنلمل جرإنشلرارجو ةاهيسإلا يه عوعتش زل لضيق
 لوس مهن, مر كش ليم و غعنتر ل ض1 لإ ناس وصولك نه
 عصوزيطت باءلق ك6 ن ذئرح حرق الو > حب ]ر را هك عطر
 هلو ملغ /لاراك4ةززو جوز وش ]وع نادك كل رول /لاتإ ومر اراررك ورحت فارس الك أ يش دع هرو مواضع
 زيجدرح روزا منع نخر ت//يرعشلا كراع لحلو نكي ديو جوز ول
 | زوي رك إ يبت 2 يش زلم عيكضوشا مله عم هب نينا تائلراط ©نلزل عوج لم غل د وعلا عض د نور مج شو
 . هضويلاع تكلكرإر فلل عييشلل زيتا زول ةيجيع مرغف
 لدم فلان موز عبو ارادلبجم مينو د صرت جف غلا
 /ديبجو زلار اانا يجنج اسرار وميت رع جنرال وك
 ”رمرراخون هلكاغرم لش ادراكللك لس عتولا زم تش ]وول

 ةارخإلاو تلفدو ءووشو لرش وإ ل سير او رييفنل /نلاب لصور سنع 6 ٠

 0 هركان لا هسم رف لا ووغوض وجرعر مالكة اكرمك نك



 ١ ر ضوبإلقانإ ةيئاهتظ> جز «ةلكا أدت سنو > عم ب)

 ملال ونغ |: كون است /// ون نلشن //أو هلض| ومس الزر ىذع ,ابرو عاضإر دعاك تور صور حفلا لو ضمانا عير سولي

 رن يزا] اوت زوم نعصلا بلع رن وز مشلا هرب وع بنك
 .> ٠ يزنااوزموم ]و دار /منليبا لوم رتل كلش وزلل ع دفا و اهو

 نو 6لغتالو ذلإ ناش الدنا ع تورت جرا ورصتال خنت 6 يرو

 .ةلئيرفص] ردم ايلي انؤز مل موفم اولادك تشمل رض مااا اوورط عع 0



 لقال معرس ضو رنتي يلو وغلازع عويرففل عرضا د صنخ ٠
 هدا راس وع ارورعا ووجوب ب تغلب عاوم عبس
 ةيباغلا دقن عر عي غااوجأ تزور ف /دورا دعس لب متن بيانؤلع ىلع لشن
 لال / لن قغبو عزا جزاها رشه او مرار وهن رع ولك بلك فخ يم
 ىعرلم ادب حير اشنلا سرع رطل كومو كرا الغار تسير

 لب يتيم بلع تلا زعيوميو مورس زير لاكن هج 2 تشم
 فيوهمو رو رضبث م جزر كاش( ىرقش زم رع يور [ل سرك نار شمل
 :امارعإا لس مينخ م عارو ريم دج عول ول الر جرم الن رز رم قتل الب هل رتن)
 رطرغمل رغم نسل عرعر هر عسب فعلن ضنزف فيان جروشر
 هبيزن جنا كر دع هلبرع//وكن و /ر يههشلل عه زج درع نعل
 لناوب يح طلي ام زلكور/رشمبدس ان رو دمي و مز خلفات وجبت كرار
 يسع كرست وار مارا ول غن ءرعو يتزين يلي عفن تي وعرضت

 هالادكا سنع لوغنر ل ادعنإب وز وصوم لللجالع جن موش ٠
 اوفرعو 0 م5 الايزو أب ف هيرك

 ب جلكل عفا هنو زل ْ 21/ زوم لع 60 بو ب جبال
 ةح غفر ورك هنو + حف ماغغن لزيت نأ فللب هوو كادطو
 06 «بوشو بأ جن نوف اميو ملك ل غدنار/رر, رغم زود
 فلاب تيب نللو نينا دن ع ربع وشل ى تع ديان قدم تت مئات
 ءاكوسو ةظرصو هرج «مدفمو فج وم ن1 كلا يعود لمتنا /عزور فمن

 هيرزو؛ كون ةورلش روم همصغلرام لربك اجبت
 7 يناكك 21111111 هر مم رجح
 هانا لرس/ رص عرش ن/ د شارع روب هجم ترم لع ادب حم

 لذا لمعلا عير تكدر سيااشمم كتل ياس هك لطتن عوتعم
 ا مضار لسإو ميكرو غنيت بلا زري توغو >٠ ١

 لك دبل هوم



5 265. 
 _وسمح د - تحسم

 و ص ٍ 0 0
 بث طأ رشثو مزتلاب 1 0 " 1 4 حدي 505 ١

 رق 35 ..ثهلك 7 فمع | )رق

 رنوزج2 عب و قا /ل كت إرم ماك دورت هولا ل/ ل كتر إم لأ
 كررموونإو ال كزقم للز/ رنا لاا لنكير و يللا ومس تيس
 خخخ ا ىع شن: لبنسم/ ع زرعإو كور كلن عو هو كرما تاع
 ااا 2000 دولادوكبرراع/ لغز ياك يروم نيطقنم» ب[راوغر لغم شن نمت سير رش لسا عرعر تتش
 رهدعر وعرب وربل) 61 رع جز لل/ٍر منشان اورو حيو رش قلع سن لطم وبجاروجابما ء بوضلك يات قلع قله كو زون ةنالع// مفازر
 [” ٠ نوكزمرنم وبلا زر شاعرة امر تع بيست ةيتاك /لعن كر
 رفو در هلزإ ا فلو ىنب]م يوكل تلع عوبتم] زوبر ترلشملا . نزلو كه رودظ رع الار يرتنررو سرك مي نع زج جار لاعب
 الكور تمرغم وغم عاش /يزتلو عريش وم مضر هلل مر[ نزح عرش لنا ريدركن /زموع بلم عزام هقنن راكب رنر جبر لشكل ور وسل
 هو نشفينحو /ولح نعت مايوكا يلع لع/ ون عصرا عررعل

0000 
 نزرلت اضم شرم ليم بياع هينوو ار اسألك لكو ردك
 ننسرنل ترجي سو ءرح عياش را مناوسنج رع خت وس وص ظ لأ نرش هلرعإ جيلان لا وز 1 واعد دعك تسب ويقلل وز ايو حيوزلا جوز يأ وزو ةرجابإو جوز اوبن هدمت
 ايدو > خالو بالك ئ//ي/درللغر نط /ر/ز فرفش م زرجإو رج
 هنااا زو الع 5 ل كاس/ يجو جناب ازا وعإو < ة:للكلسل
 هنضلزعل] لرهل» جيك ينضرعلا رص رعي ارزع ل نر
 أ” 2 همز لركن «ليزر >لل حلو حابب دام / دلك رام
 . . ربا ؤياش/ للنار دو تاس 27-1 (لك خب جمر د

0/1 



 ٠ نطل حرم يرفن/ر ورهرعل لست نإ كات زغإ رمل وميو 1
 لروح ل كرر بعلم رات يرض منور غ رن نضر غرف زك الر
 لمعلم ردنا موسع هه ره عين زم ليور هجر #راءراب
 رضوا ةمناسردبجسمرم يرض ور ريختر ياو دعو عني لمن يوصل ضن نس
 للاي بأ 011, >ر خيار بح /رتاع كوراأس سيشمل ع
 عارفا لكي جاكرر حيجاكا برر زبن مز حراك ايزو كج

 نضيلر الوعل جك ضيول رفا /وعل وخير م دربج اك رين 3
 زهنامزنهسر عج لور هج كاب /إبلو ح جرلكور باراك دبر د
 ور كج كئزإ دال و "1/1 إب/ ركل عم كتبنا جراب ولع
 * "دلو عاوزه مزعل رغل ودرع عياش ع سم رغاجج
 لبارع حلول بال كاعارع/ج ,زلنو غن نحل عرعإر غر
 اصام دزجاك عاشر جوع كو ارت ضرنم اور عرحياو جاكى هياكل
 هاش ب اوهوكر/راتضرفل اءرغار عام جوع امنوا
 فايا طعس عير سل فتش وهون مكنويرش الثإإر مزال هزفل
 كقريزايإ ركام ياتو | حلك جرانو بالك يالي »ركام
 لال ر عصمت هكباانز) كام هابخر مذا هه ضو كن لكوإ > ماكر >ح

 عشلاجبغلإو كسولارضا تضر يبل فاو ست اور لك هيغل .. .
 ااا 0

 نر ءرغهنو هان و لهتلاء رثم عاام اد سنقل يبتول ]
 و ىرمت ياما تناك ارو ييس عيوبشإلو زجر ارا / رست لل لإ

 رضرازحا/ عبد طمولا دلعي ملا شلا فجر 6 رغو ملأ ع تك شل ٠١ .
 شون: ماو ل طرشي ىكتز كر ره 6/71 ين رغل ئلش ا تلك د كلنا

 ماا ايو توم م ئجشسولا وكر نر وعيو برد اهلا رشم.
 ”  هشام ل روينا الو رفسا عار نو اطول عووسل
 ٠ عر هوم وسوف عا مقم يو مسار ع رت هشام ناصةشل ليا



|[ [| |[ | |[ |[ [ |[ 0000 
 دنا نثاداع الكولا ىص بدرع أكون ه> لبو حجب جز
 و 4و نا هجو سنان تيل واكام ا ينتز تم اربجر ارو كورعرمت
 . رييشلا ل وفدف تحوم ار ثح تويعب راو كريخوس كه ريدم ل ززظقنملا
 و كيو لاوهو ردو /يزاسنلا تكا //وكعريغلا ننشر وهم كلما
 عم مفدي دنلوب / رمت تنص طلاع مزيل جل وع كيت اكسل
 ززلتك فاكرم ل* فول رخنإو حار واب علم دن نإ او اخ سلا
 رمت نينا م ةيث/و/ د قدم ططنغسم نك ديو حنضإ«6 الجوز

 ل هلو عوز ورم ؟ةء/ ارجو هكر ف الكوثو صر 00 ظ
20111111 0 1 
 ملا ريتا نإ حو اهرب ها رس رسب عشا وورش لالا
 رمل ك تي ووضلا_ ليعلم أمتلك ورفس ان /يلمج حتت الكا / رك
 عرضا د/ ربو فش اع 1/هلي كراج لاسر غل ا م/ هع اب

 ةونزوورنم ا ناك إو يغتل/ رست وز لل//ورصر ني موس السك حالك ظ
 بالغ انهو رم تءابضر/و اك دركي ضلك الكوع بهل ا

 قبرسفزغزسكاىو كو دنلل/ يعور ولام نط هناك /عنهنلا ظ
 لهيرجبا ينسوا عمت عنو لحج 2 رف زل كاناج 5

 لضزز تقتل و فراعن/ رك لكم ميكي وله نيت لم تزن طر او ذبلت
 لايف ى سا وهي هيل يئن زرار غادر رات امارس بيرل

 طياجتراو لطشال ا ضلووعكك بع ورع لكن ادعت ااه فعمل 3
 بيبا كون عر نزم ياابو طش ]2 / رج زيلع 1
 للا كرا ورش عر يروحو رامبو راو بالورق 3
 | دلصو د يفيفحو رت الم عيمز طوس يوك اظن خو مسك اصل 30

 . ١ لكياعلوربل ل كشللو كلو مغير ااكشإ/ر ع وبا كو فصتر وللا ع ينم 1 | 0. «ارمدورس سند هموراعشت طعم طع يرزسي قا رش ١
 اوأ



 . هترولعإ هلوداء عطر 4| لكوتن «جلزو كج لزوج اعز كال

 فا ةدهل اعرب هذا ضرعلو (ةر جرجا وى عاشو رج
 ماو ؟!سئنا عقب جل شار فارما ج الكاب عااع .

 نم فنا 0 "مار تر مإو مرج ]رم اعنا لوفر لالش طل
 لكورج رك اعإو ]هك كلم (ننالث//ىمو عرب لع م عطب نير عل ءريغن ومر

 ثوراع ورح ركام نإ ونور نري مكر تأزعمن غيب اهلك كح

 عارل وو رعتتم «ةرعا عم غنم رج رفيم رجا 6ع نر ه لكسر
 لكاعإتنو | عن عتب حراير ج4 جاكار ماكل ايو
 عب طن عاج و مس حاتإ دو نرومح هناك ليو ه[وبعص/ا
 زو باك نزاورز عصور م زل خرلل كوعز ول ركو طع ربل
 . - هلو »زلوخ حلو حب لو فاامإوز زلعإ جارك

 خخ يف اعإو ىص لنايإو اص طالعإر عا نام وتل يفز حراك نإ ٠

 صام خا رتم خم دو زر خخ وص لكو طر ضعس طءاكو زر نوه او
 . . قميانجل كاك شو/روكه ريورضم اكلك يبت كلن عج لرسم
 ٠ عابر عوس اور مغلوب حصقعتل هيو ضير خ هي الخراب ؤيل ا ةوولغ ذضنإم رح هام ابو عل ديال لئلا يو غرور ضر نجر 1: ليي ركش ا طنا
 باغإ اه وز للمتور متو للعضلات جو /ل بأ أك ةرااهرصر
 ماو با ملليل» هن: ضر إو كازو حالما لراك نب تاتو جالعإو
 الجوز ةرعل] اوهام سوي ل/ ل مو د حالما خب بلعب
 ههجبنو اسوم يعس يرو وزرع د قلل ير مست سفن حرز لو و
 ٠ رانا نا تتح عرج كر يزعج راع تنافي فس / مره لع

 روف تلزم امر واعتبر جد تاع ترجع ع تاس طلعلي وتلا
 ل ريائغوسو عيفل نمره بلاير ذاهب هجن ل منو ءاعتتره جنا ٠ ٠

 ريفضخ/ رو اارزم درست خام لاق /وروونم ألم عفم و لغل ع بم هر اضح/ ورم ديت .٠
 هدام ساو لصإك ع زييفضص روكنو/رس تسل وغن/ ل و ع وجض ما ” "٠



 جس 20 هم هن ع :٠ دوج 2: - ويه 0ع 5
 ميسم سوف سس سمس هس

 ٠ كفو ءاقوعو ورا عوججين مك هلاك ل ولعل ةيؤر زا ولقب ذعن هع
 لو كد[ :ء د جاكاعإو ب]ل كلعإ امزرجكل هيض رع وكب نلوعو نان

 هيلا ختوو عشت اا لإ بو مول نجت زو هش يلف خالك قير و لكلت

 . ١ دانا عونالزو لكلا دع حطو هالك عط اضرب تايم رع
 . لو ديول زي فرح كبل رسل عنو طعإ علف بكار لدررو
 مج تأمزو 0 هجر »دلو دجالاشو جا اك/ءادل
 حطمنو لطغجرم دلؤطاو سو يعاشر غن/ مسإ/ مغ خر ضر / عون ايرو
 هيرب اموززا سرر تع و /وينسر فم[ ماعاد شاول ميج وكل را مهن اوم
 يوتيب مالكا و كيما ةزهب ينمي طسولا/ م ورخ رسوب
 . 9 ةريطبنللو بلل 9لرصتش عشت اهنا هيمدل لك لفت شخ
 لو زرفلو تسر ااه راحت يوناني عزل لح
 وبك زبك يحوم :اعنطاو هرعص رطمفام م تلعن ياو روس
 ز كل عاو > جاع/وشرفولاء/اعأدو دع حجب بأى ا كلك ولكى وربك

 . قرشا كالو كارل نوكررغواإيإ حطحرتعت ار ياوصتلل ع يغرم
 رماهزررف رو ليغ وزايأ عوزللاعم علنم/ حوت لكل ع وره وزو/إ عم
 هضربرسيلا جربت للود حب بأ عاز/ كررذ تقال ولظرو
 فادااوسزلا إس صوبع وررلفل كمن توسورالا/ء اشيش لابإ و ض
 لكفنارم يذم تهنارطا عجم عوج حج إل عبره نيفلا م ءاووبر
 . زادوا ته رعاربعر بأ هو عرت الكر رك ربحو /ةاموكيرف :لنز)

 زمشلا و عوكو لن عضوا عيقيكو بج هر عر ةزايوكررف وشمر مز
 ّىح طفش حو ئاساظإ ع لدنلا2 1م ةيوثا ع وشررن تظصرو نزرل# ٠

 هل جوحفب جرجا مرع نزع عه بك رقت تلفت هرعكو ران
 ماكر |وهواكلاش اه نار ثغ لدن / هاهم مكمربحو لا 0

 , ذعنام طفملل فال لبا اهبنن)(ةازنو في كه نعني طي لو / مالك
 ل 4 يوفر اومو مشتت جاهلا رف عوج نعئلع فلك إو هيف زج رزم ل

 5 د
 و

١ 

 ا



 رطوبل وب درعا ارت عسشولا عماد وئترنو ميكر شت وزعم عشزإ عسونإ ع قت.

 لن علطفاو مو :لطجنلا مر خ ارث يلطف عو م ظ
 01و ليزاوبع ٌءْوَسْلر وكدو/اعزاع/دو اناربجمك لمنزا مشا / درك 0ك تلفاز

 راصنلل ةيرعمن ع رمزا ل عطل متري يكف ناار ع دوك
 ... تاهو اه كيرا صلال عزوف تجرم اون كلرطمالإو ةنوزغ
 ا تل
 35 مقياولاطء/لن دور لا اع / روش وأ يسض عودت :[رنع جوتن
 متم يال وع جر ةنلبا عزي رتسناو هنا ضا وريم رغل يوحي حاشا
 غصبا: لمّسلاو ليغ /رأور لف مو دربك ء له عر انزطعسمب اور هلعرفو
 وعضو داصتم اصزنطيل ينازل هلغإل ا كون لا [وونرررو بتول

 وم نر زططتمم هالو رعت ء عشنا مغ ع خا اهووس نكت عننا
 عض روكبق لدتا غزو :كتعنف ا عشا مع ىوغل وو ميكا ظننا نت
 لص / عدو جحا بأ راك و ؤراضإب ىرلانزا عنو عاضالاي
 لغو >حامآم بارك اهكرتس كو رنطسرزيشا/كلجحو روإو كح
 ايون نجحو طش حشا غر وءاراو قلومو برا صيؤفم كج غم رو
 دو نمو 0>و >> حدارمكر/ذالانيتلوصو حوا ء يشر لدعنم
 . را قليزابلركم كلك داحعنم طعم جت ورانا بو
 هاغاعإولا ا ةنجم حوحو طاق هود رموز حجت ب كاك اس
 ظ /نكميؤون ع يوك ماعم ايي كايروكي ه]امألئ/»واتاح جوعوللا

 ديب > 207 م هووئبرإاب/و اي حدوكااماب/ةهمدوحول/ فلك ار كه ]كرز عم
 د اغا . يروون عةاغاروكنر العر ياج[زكاه فاكر جك عا معم مو كيع
 وسو لتر شا اًمجءاك | نعم حولا وصال وشر | يو ايع©ءلغل
 سب تار يجو صل جوجو مع طئاوورشم فلا رك شزا مووكط
 ليشمل ا دولغا عر هنعل عم تم تيزاهرع ع كراشتلا لس عمانتل /

 //و/ىسطرفمل ا يزعم 00 فيلل نم هرج حتئ اكو غرك ©



 طراذاا.رم هوان لضم عالة ادعي تخلل ءاعزورعن مط فقل ٠

 ا
 +ةطمنبو) ءا نم هيمان تن عرس سلا عز يعولاب وراد لب . لنور جنلحنلا وم مهلا ازرار دن عروش ماو ع كا زمسو عع
 فيلل نايدتلارزو نزاع لاوس هيلا قنا صيرغمم اك لطم شركه لب
 كررفإزكص ثاكر استمد صل ضرويزو اياو «>الليلمادو > حجب بأ رك اهكغلاشو مااا, طيزو رحلت طدسفل ع عم ديلا لنه خا زفاف: اجعثوو [ر اين لم عورضر مر ولك مبسم 6:لكوزو ةطتنلا ذل
 . وقير اليزإيإج ]زالع فزك طول > حبجزو ايزو ذ] لمالك كلكاذر

 هلكت هوضمارك [طكواوك رم عبو مع: ى| ماك لكوكب ااقأو ل

 زطنغا4يزخ عزز وص مودم / | ران /يرعلا مو كتر /اعإإ ع اع معتم
 ' ولاعز غم وقنماابإو طيز يعل موكن وراسل ]هل » ناك: /دوكررن ركع نالك
 ريو زذص دروجوللروتيرا/عاله/ زكلع تتاكر اطمنسو/ل عم عوض وع
 رف ننإ فا عارذلا وفم تلا وورال رموز كا وردت ع لن رز 6 خرم غضا اهل او | عاما عرب هلك ب >ؤح وما لكان ووكبدل
 :لمزمسول:لصتخإء /يزز رايق / ثمن بتا كم لجو /ةايينجو يتم بيلا باع
 زي عولغزتغالمزناع نم هناانو ةيلانتا هلل (همش علك علصخم ن1 رو
 ضرر مب ناصفّتم 6اك وزو ناطور شل فو خا ممزالعتلا تع
 . لزو هيناننل رن: |ههورفم نط رخإر غزو اص سنبل عاضنإ ار ثغ كر ضا/
 ' "2 قير ءارنخو كالو ءادإر رطل مرغللز ع: زيعتمل اوكي طقم ةل تاهيل
 رتزركاو ليا كسا نجع اسوم كجم قا ع باعك راع ىلمراشتإبزو /كامإو كرجاك!ءاع/دو ميعاجإ مروا ماقلت
 يقنع اارمل كا كينان فض ضان ين نال فإ ريض كك رولا
 اركهز يلد بفاس هعضاو عار دع ضن وز ةرامهيكعزغ 1 ابطل ةورخال
 7 0 ] هويللالالم دطبقلا اشلون 0 يرطاد ام ل1 سكوشلا
 0 ٠ ريل ابين العمره أل هر عزز مومو بابا ليالءواك بى 542

١ 



 كرم 4 عوف ع هنازكم تنامي زم درطصإم زيهتتإ خل, لمدن ا ٠
 زورزوفرااب اعد رص «لكراطتسو/زور وكب ةركإو > جمولي 1

 فالعة طعس هر وهيراابإو > حرروكيراططا» كر موا / لكي اك كرو
 نطيل علل حجيج لاري زور وكمال ظ

 د رئلع دهب انتر ةررع ملتزم ع يعاو رعت نص ع عيفلا 4 عفر

 هليرران وب ير ولإر طخ/رارب وع ةيقرشتل كر شرب ىلجت لزم
 جوض/نف ماسلا مث 4 مرعو عشولا طرب م شالة لهي إنه
 واكو اع لاو لن سوولارم
 هدم وونوا نط الدو لرنه/ م روك/ فوضعت

 مكرلاوصو مررتغو مإرزيد يوي مينو مللعت للم روو 7
 ببطولة تلعيوك ئازصإ عم ةضولاو/ءعملمو طر

 26 1س دج بام ظ
 كوتا ]دما دن | هر طز د يزيح رلابصز عاين >

 دمعي هسا وزال «اصتلاجاننإ ةرين» | قو 2 ظ
 2 زيموزللا زميحإا ف / أ 0 1/4 0 ظ

 و عنو هضاب وون موال 0 ظ
 ا علا 1721ه تس دنقلا و اع ظ

 غر د لناس زل يضفلا كن لخ لب ]صه ازع ةنرف/ اهءصيحررب ١
 2 ارض فاعلا جور اوه |مغ رطل و زل ] هير رع ا

 مر ظريمورللاو كفدهح نقتوركنإ و لهل مرتان
 , . 1 حرركب هزكا قلع هيعردإ وا بنمورتاتوكرضو ةنبكرشل
 م 2 0 دمورلار تمر مشن

 !هناويلعتلا كلهن و ليوم حت عمر ةيلعت ملجه ع نيش نام از ]
 70 زنهمج ما ملتح 1 اهارعوزلروكرفو امج . ٠ ظ

 3 0 ارنع رنهع] كفراجزاف رتل عمك شنو 6



 ْ 3 0 ل را جرخنوم ماد اربح اع لا در نضر زان / د رم اهكر حو ا ا ملا لوم ١ 0 و عاضإل وو منج ورنع ذ/ رتتلا,رئاو تس يزل يلرغ تدوين ! ماقول ار لل ل ووزع 6 ه ةناربلج 5 27 | قشر لب زهمزتوعرتسا اغلا و اور علان يوسع | ا طمعا لنه تيتؤلا طورت يلا مريم 1 جنز 5 .نذااعوإ ىفضتأو كلف زد | ضنا لوغل]|زكو منع ميلسو يعوض 17 003١ لال 20 رويضناولا ورضا نال“ عجلررهإب تنغ طلوور عرب لو وزللاو

 ١ ىروتامايلا اهو رمرغلرع كاولعؤطغ هيدا رنا فا ظ ١ 0 هني هال رنخم عون و فيشلإو زر 5 ل ياو تر ملغإ تع لات ز اص عوجل كوول مجال 0 1 لاربعستل انه ) ران شورت مسا /زكك يعور وو زرع جبر نب
 |  ةودطص ةلجتعو زتاحبتمو اقوول اصور تطهر ا ] ضر لب بودر ةعرجارمعلاواةرشا/ لير >3 ”ل 8 قل زكر 6 لعون ديبكرشا] رب لو منعنا تفيده ري دز, هشل ظ ظ ا جهرررراصنلا ضارة يصل غنام ا
 0 00 0 2 منع خطوه اواك زندعو | 0 دع 7 نار نك ل زضلل زيلع عرار علا : ١ 5 2 جواها ف لابع ين يوم ع خا ظ 7 ا يشن نزله رم زنالجعبجو شع 50 ١ ره هم ننكر 1 1 2
 1 ةدالو قجومر نال كيرلا هلو ةوبعوم اين زلء غامض تذكر 0
 ريكي عجول واع دومومراهنااب زخالئسغنإا فاك ركاءج)/ |

 لك



 ووردأ يك تيمور ع أ دوه 7 0#

 0 ملون 4
 1 ا زنربعم جرن 00

 0 ١ مناص كه ع كض | د ضو
 5-7 00 0-0 4 49 ضار

 20 ا 26 0 معالم
 زنوج زامل فز 5,2

 يت يرجو لص هوك” 2
 ظ طع ءرغم ا يوك اوبخ جات /ول ةزنوزم تاور حضونأو عباد

 هر ياوومخلل للا عر 0 0 ظ 5

 1 اعمر ز راك /موكنرف 1 1 72 2 وم رمه أ اشلو

 عمر باكلا و ناو ناعوت طيرك 1و رم و رطل ايتاك لق برام
 نوف ذيل رعلر) انزوتن/ن7+ 0 0
 سصوصغإض اك د جسوم يجرم ةبلكتا

 .. .رفالئاوونلزا اب عضولا كيو 0 واول أ /
 لزم هكارزار تفل 4 ا يزهو الك 0

 طع هن ل 77 1 ادب نلويررا .٠
 افنان ] يكرتنإ رص وأو وكب ول قع 2 ويصل ليلعت
 0 2000 2 لزتنا) فر ]يور قع وصخ لا كن
 و برعال أد لض اره رؤلب ا ماو ءهنرعم لاتنام رز
 هال 10 ل (تطربج ردو نليصسملا-

 0 دلع وكمال ه 5

 لرب قيد] وحن 4 ااريفاوخ نياعب “ا



 رو[ كرإو 2ك 27

 + ريا زيتا 4رإ علو «نرح |يريجرم ويب سض| هصيفا»
 ىد هنن را كرو الفا ا 0 عن خب
 روانلا عرج وضاج رص[ رح ورع بز وسع نابزومت وعم طنا
 _* نيفاع داو روج إو ثل 1 ميرنا
 واعر نرد ع يورك لم هرم للكلاب رو نيو صاع
 ٠ راووغا كمل [ل يسبح وز 9 تاكو يلا 0 7 حيوا
 3 ليغلا وزعريا تيرس يا 4ك اا
 0 بتكرش م] طرز ةلفو ووو ]و فصقلر نع لضإل لب
 رف مع فض داز نوع 0 ا اريك ع

 متوكل واط + هيرصا نوح عزو لاكش ليم ززلكلل ءولم ع[, ووتسلَ
 لاقإة ويعرف روف أزال يمي تار اىوزر تيوتا باك
 و نكناعإ ماد اهنانو قرصلارعإح يزعم جلت ولو الع هك يوه
 0 ار دام زنيضم لك فيضع كركم
 :ةقورعإ زلت لف إو ايئرصنكيرغم جرو يملا ىس قلح 0
 ' قام ياكعنإ, لريحماتالطم طرب ب - هكون يرص/ رف ميلر نلمس
 اب اكيونمرم تس ادن هلي ىرلا لوم أو 7
 اياه اوع فشار يبحو م ا دطنملا ىلاوزونوإ © ليتم يف اياد
 عيب زالنإ كلف أم مذ الغ م لولب ا شمع 8

 7  لطو زم ضال ءاّرنم عنا ارص# ريم

9 
 رضا ةلرن تيم ]رفع رامبل رغأ ةياوزص
 اهو لَ او ذيل تس اوبن 0
 مله ون امان إب مرد 00
 : زياش عرطوم بفع مار ا ذم ةكريبق هنأ ةلنز جور هله يو

 لضرلع يب ل تقر ويشمل لاما عوهتي
 ملوف

 :  هادلحلا نعرف 6 ) 1 ي ل ركو وو للا وورش



 رغجاب عزل+ اة ايت ارراطت يرفع كرم ولعت ف نعرف ١
 ضعت انسشرج هضم رع سرة مهلا 7

 ةعاموربإي معصب سو «إرتاز طم فر جزار وخ هو طاع ا يسر
 .. مدح بار( لكلا ةيم راع روحو ةي فر ينال رع وون

: / 

 رك اوصيوص اناسن/رشم نراك[ كا هلق ة/ر/غ تاو ربك ططتسو /غص

 ”ةمنضتم (اوصمر كنس اراك لو اضراره وي عو ع روج راع

 دلما لادن ان روت ل خازن ظنا رغصل/ مرفت إرث تلت و

 نبضات هننالك هور اويعوج هير اوغر عروقي بج يشل نك
 /ناجنالجبيلت لو قرت ضناومو هراض عريس م لئارم رو وبحر
 را ةصرامد لاو[ لكشت اكيركو هقول رمخاغآلو قناع ظ

 دهم زجر وكف علماو لو/ علك سن متو رس صنو كل رديف ع رصننم
 رمض وقير زئارو ةيارض رجب جدت /خ هر يقع اور است كلغ
 ' ١ رمال يكل هر نورتي إو زل هر لم
 ”ياار وربع: اوريو زنالبع و اك لو د[ ف الاس امجرشتاو عون
 لور لسنا تر عرئارشس شال نر رع ضير ههن جاء اع اك
 رفضا عنو لوه رعمز ورايا اممم كاز ضورعتو بوو
 ةلوضتر| ثمقاملك كررت هاهو كرز ه طعن او هت ذاب جرح
 زطنملا اون ان رعت هي سي ::لصهنملاو نمش رز ىنعاؤ يغس رام

 ىره/ورمزز هن لع بوووم لتنال, ةبح سار لولا وصور لا وزل
 ... نر نو 6 ةهق ا ةر صنعا له قغوم هلعاإ كور نمنما نياق لو كوع

 اهردلتخم بي ايرشلا ع يلا منزوع رنا زشطلا جاف نان (طضور زهرا
 ايو نكن لادا ءون طرا رم ظطعنملاو عفن ولاكن روز قكناو ماورصرجإما

 عولقم إو رئارعسش لعالم ىفش/ررع -/ل عن زءلعسشإك رزعلا وع
 يابا د طبنهلو لعلام: ىرعنا قراري /رصرا طنا هرمك ع

 . دسار د عاارو فنار عادا برت لد عَول وك وسو ٠



| 

 ظ> دخهيص ع2 8< -

3-8 

 | خيرسخو اه اراابإع إلا

 و الن نورك حارزرح/ د عور ناموا ؤفغ إن هيل اهب ام يفت .٠ خرب تالا شوق نمرب هج ةكرحإ ةعضو هرج راسو فلور
 . ءزهتغل/ وف واو ةيفيفح رطمنم كرِغب اص كر ل رنا, أجع اههلسر وكل ٠ ىلصمارع فالثإ عوف كف حل معو هيمزلف اش طمنل/ لو و ظفر نولير امو رمز هرجا/روكير/اس/ قماش القفا هنن كونه رح وار عزان ءامعس عل اصنرو ل مرح نو ثلأب لنعل الزم تكي مضق إل, /امنإ وره م حلصعنل رسب ب مومو ةرل وه دق عحرو ديمقلال ند عريعم طل ور خاج جوز تتار كتل . ٌهيفإرةرنو هلؤف ربا ضاهر زيوخم طز نهجقي الزمر حالة يفزرم هن دطمنم عن ضن ءارشنم/وخس نص اسرتك
 4ز يووم نجع وتعلا ج7 4] ورم عوفر زاسإو 27/ مزه
 هن مح تاما صرغم كان ٌر لامن خجوناًماعن نإ كر رز
 .بنصلا/ اعز يارس وز, انع/راو/ر لع طن هيو اه كلغ عملا
 دوامي شبل بقت لإ م يعيذساوإ يضغل) خو عرفو ةلعبرر . ار مهن زعو ءتلارمديكفض إتك لَهلَوُظ ماخكر جور اطول
 لوررع خيل سنق يلدا مارا وكن/اهن 1م ةنهيكمر ضيفنا ولسا
 ل رج رز حان جرم هجرك وزر طمورصن هيك نز يو رفف اور
 اطيل وه رئلعر ضلع يعإو يشأ هموراتسف// عرض هع[ عم
 حسين: د#لا ماج يرعرتلادع مرشع وموضع لكل ع لد

 4 ل

 ةلع ما نام كم فاو زي / 1 ورضا 00
150000000 
 ١ وهذلاي]- طحاجر رس زكا بإ تن ةلرغنو/ و عثو/هئالل هالك

 2, ومورش هس زعزع الرمل
 + 3 6 ْ .:رلا

 . فطوم ناسيرس ملك

 | صر



 ١ : ٠ فلور (ةل/ل ضن رسل هل درابفو هجر ماليغإل لبظناو .٠ .
 غ رعاه ودب تلقا أو © هلع دب عر ابغا / نإ دي كيت ع قررفم
 “ 7هنكيرردلكإ روكنإ مكب دل هل سمو يوماو ريفي هكر علظت/
 ٍ و هلغ رن 26 3 عم هك

 مضرعلوع غلارث وول كلفللا لينا ضو هلعين صخ دكار يكدر
 جينات بو ارنأرع 0 هلغزم (عرنخ و [ضو

 .ىلظل رك ءزلبر لتس خلو ف / هيما 200 ٍ
 ظ 1 ل ا

 و دا با دا ذعااهاابع رع رس
 علان[ ضمقن منع زن 00 ا اومغر .

 ريب هسا وارس/ح عما ةصوارسج عسر كاز كص صوف حضن ع
 وعسل || ةداط لطم ممرض اخ قط ووتمكت اا تلال ولا 0 ولعل درّص ون يرقي نيوط حو عاطل مر
 ىوال/للضإ ع رنج ربع د سلا تا
  7نعلم كونو كن يس رض ةرواس يجهل عا ىدخ

 غااخل/ورعست ون 2و رضاء ولعب يسع عطرصلا وهو ولشلدب ل 5
 لغم ل منو رع وا ظئاا زلم بح مّياك لع اصلا مل صلاة

  3عم بكر وص ءاهرن ماعلا اهنت حر ضيرلادإو دم ف
 ءاسنأ اينضقلاوززرو عا /ةمصتعو را هسبن كر رورضتذبأ بم اجرشم
 روك رام لج اذن عزد كل (ياضفلا_ هع 220 اطول هيثم
 هوز ءرنص ناب ءرجإو غل كار 0 يا ف
 ]ال مرصرغا در هلائ اذن فوتو هفوق م رم اهفرمب زك
 ٠ قرضا اعم ا لاعتاون هروجلا عيون ثم لتعز قلت عئافم)
 ابرغقإر مر ترهل شلال هذول و /2 /ن بل كرش ربو عاين صنال
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١ 
 م4 دسإلا انا

 , ص رثوعرازاو تف شم ديطعاا ونكت جل ماوس نو اع طعس لهم ل
 ايوجولاوخضواضغ و زاموج 0 نايا كت نه الر دا و لدول
 النور عمار همم اه /لفعنإوربض/ اراها رإ ةنج 6| سح تمام
 علاج نو علو يعمل هست يني فسإ/س يعي عندك ل لعوب ئالسإو برفان اهو وكلما هنو عز عروس و بلك سانا
 كيم جي نا مووج رودرا لو رسال
 و ميوعم ون (لكوو علم 4 ةربتإو يغيب با .كاروشن روب روعلاو
 , 1 اوم هيورض/ تق وح بسلا ف همر فارغا رت ناهد نعول . ينير هاندا زم السته نقد مادا ناب تل راع سدععع تسلا
 . ملؤغرر دكا إف س/رززو مش ورد لا ريغ رع جاتضإ يعو رع طاع
 ىلا ببملا هوجو نا وو مولر هز جور بسم عفش بتل اوف هلك
 ناو اغلا الؤ/ ومصاب ميل الرا كنور ع اجوعو

 مدل نعي عير عررللا نت زإ عمم © يرض/ ع ينل لوشن مانا و
 رقليرخ/ر را هتسجاو/ ىلا عقار ل وزو كفي مرسم
 يعوعلا حو يمت «ااوزاشرو يتلا مكم د ءوتسإل/ارإو
 هزئاالوازض ه/ولعيرجو العلا جو لكو دلعل/ ريرإ هله سن نأ نخر
 ةاةنساوعإافلاٌنإاهلسوإ ضده ن ل انيربنكت إو غم شل دي ا تكل
 بيلو ةنمب برأ مو رزلع مم ارسم ومن فئلكر سقت ثديي دقو
 تفنن يارا ا زووم زلط مم وشن[ هلئيول 6! لع ءا فتش ردت ن//يررغ

 0 "فءامومرمرإلل ةارزقا هد يحملم ]
 ٠ . رهو ركزو روس مرعءوس:ةجتظ م وقسولاة ورضا يرفزبا عييلاشلا ١ ١» لوشعو غم در شضولا دورضإ ع اشل/ى/ اهل / رسم عع ع اسك منبت رخو ضو اهتنور يئن ا مرو ست ومع ردك شن عاد زم اذه عشنا رود وإن يخلون /ونكعلاربعم ونلارم نيفررحز شا رؤي لفعم ا ري ماصمويو سرا نسور دوسسلاةيززززييوغل عض شايف لمراو سغبنلا ٠

 ورا:

 ا
0+ 

<7 



 و هتيحو ردربا هنو كولا رسما / 2م وع لاق زر ©
 ربعو فضاوه مللا ارملت ع رم هدام ا ين باهل كرربم 7

 فارجو عتاب 141/4 ى هلو م وقل ره نهم رسام يار ه اتت اع
 هاضهأ ب خابط/م ع حج إب | طرركم 0 بوب راج درو
 ]شا عمرعرثا لاق ضر رفإلبرديرضل (هررتزمتفلاو "رح ول 6ينع منعم
 الدرزن م ع ريوض) عمم الضر عمففشلرنع ل اوأذو تاكل اه
 ارز ل غشا ارك وبن ء) د ماغلو وضل ]ركض[, زن نود ض ار رعصو عب
 هوهرئا هاش تلك د إى كلارك اكل هدر مإو كبش /يزتضاوكلدب

 لرش إ ئ الن تنزولم/ر زر حاز ةيصلرس ل عنتر لوزن م كل ق7 اكرهه ٠ كك
 راووك زجر موش) عيل لت وجزم نأ رك غو ا زخيرم منام
 هررظؤ ملك | راو برغل كل عرش ننس ةنا/ حرر عبجظغاا ثيل
 دولعم سر ت] عابس ه/ نجح هي هنو وج دات مز ادم عم رالسملا
 دحض بيغني ارو طعام اود ءنسالورلغم حرجا فورد اا عببّسإلا
 رضي درضإور بخل ع وزو برت و ياطير فل هلل وض] لف رع للا
 نس 4/ هلل ارو جززإع رنج ووش نبيرضإ © يجم اق زطعبو ل زنغل
 هب ©زباوتل/اغزم هلادعلرربغلا مخ لج ستور هير شرنع «لرإع
 علو يرجد ىوؤلا ]علا امج يجرم ( لع ظسإو ب إغعن/ هني لغو ربعو
 . عصرتعوكاضد/زعو ”لرغيو قبر رعلك كن هع مرعقبال
 3و هيو هيك هيد[ | خف هو طل حهاماتع د مغ! زوم ةيمغ
 . الشارع زرء ف اضامم اصر كيا ميهعت اهدرزن لو اقلا
 رعبا هيك دارا رشا /رزذهو ير سنع سفن وز صر البلل

 كورن ولا عرررصوصر طع خارعم رص ع بنتا بر زاب تلك
 ءوكلز | عاش ]و قص ز رمز 2 كل مسمار ضع يش تير صحو تكا رح

 ىع ضم وب مزعل نع ل ةجاضرا رز, هذا /قارهبربل/ جافلغإم رع <
 ىبيزلخم (لسرضإر (ز اوتار كرري ,ىكو مه وشتم ع | يصيرهلةل

- 

 مس م

 7 0 ا 0

 ق



 هم ا . تدع ال11 د: نهيب ف

 عريس ؤلا تال ل كال السب «,رمتناوو رنا لسعر وال صر لمن رسب 1 و رمش بانر( قرم نبتة ينل ع مس لب افلا و ونعمل ١م هه يررطاا طيفوم ان[ ردت ءارحآ/ررتتك عه ةررورص لهو كرعلا نيزفااراب رم تاسرحإو كريد وك ةروخجت عنز يص الفم رتلو يزرع زو دهرا رغح الع مهما لامني ورصل جزم تر زو ٠ ادار © باروع ةياكيعو | تق يرش كل عير هانم / ليلا +
 مخ ةلا دور وزب ةزعلا قع كلر لست" يف[ مغ داب كفا 7 “تاء وض) دازع علم | يبن ءوصقا ع سازيضغل وم كاسر او عسير تس ذلك لوضوروإو جو لج اونو لركلإو مع تنام روسح الرماس وعر كمر عنز يضف ك كرر شا وخر م زيلتعوا وشرب فم هكزناموبت لرض/ |مإو برهوم ارز علو ةةرووقلا
 هش ا دهعمشلا عر مم وسخ اع ماعم
 نطو زخو دوا متم ياللا و) (061ر يرهق سف ديال كراود يلوا بم
 جرااالرض) »علل اخر وص ياوهيو وقف رخج كاف نم الرس ةلمرعز وجا زرغ انو عيش لهنا حومة سمور رمق أ
 هلهرنا هدول يتقناو إس م ساينزا مم مص ت ووين لضم
 عزم ير درر م قصي ا معلم 4 ةااصوسو (كسفه : غارق وب
 ماودك ال خر هلرع رص ]فل علت رض ر مور خلو مال تلوح عوطأول/

 00 0 يمد : لاو رزلا جورب 0
 ٠ ربع عفو زاغح لضرم جرام لشد زو ميشو قيقا بلبج عارم ». يله ال عمم نير نلع علوم بصل او ير ني“ لاز ع تايزرتقإو جيجل بغل ءالغ وزمن اضل ء ايي ترهب لح - وز هتعالالدر نم اورصإجااهاز سوت افلؤو اكن رص ' ل .رببضن لهو نوبغقاو زةويضعو أ لغم عرفعو كلاتام مت يظتفل  ن[[رع

 اة

 ' ٠ . مييرمي نإ ال د كعبوه كك كام حا عصي خر عيص اعطي

 نس
2 

, 

 17 هنو



 تبنيراو ططمربقنرفو عزوز عمو تمم نع شن مهفاشإو ٠
 قدر لي ؤلساشعالاكو هلع اوه غر ع يتكر عي // 7

 وضروري وس رويس. حلم. لنارزونت ا ضد ع نو رجب زيبضن اوم كولو ودور م عر
 ارك ستر جنا هتض هز صر هئرنغ عزو ر يوشع صوم وه جاك ٠ ازيا ءاطنتا روما وزع اون ثو برا عل طم هر يعم اهئ مييلت
 تلم ف جنو ملهي إو / ارسم نير هااهوخ عوار يغنم
 ااضع ثل[وررتا/ة لك رار صنت رست كوع رفكر دم طلو كمن
 روس نال رجو رز يغرا هو رسل ع . ولا /رزجر عميس رار فل
 هس نبزيفو رب افخر ارارجر م ءايث/ غن مح رمرفم وزر لبني
 ع0 عبس يببحر منعم نر يلوح اع 6 كون ناردعموع ري و لاش لق 4 كلور ووتر
 و غر قلب يو زيونسول يقم 2ك اش للود لقيه ريفر هاكر زار ندر م هسمأ يتناك ومن خر ويف كوريا ظيعأور
 2/7 جال اسلإو ور ؤلر تبكر جاردن عر يول و 2 لبعلا 6 لقي
 نصاعنورررمتع / رابومرش /دويجور نكت جواب ا سجب هوست / و كبو حمر
 . لينفارع وو صيقم نزولا ثمنا  دوربنجت العال هور ازرع أع 01 ورؤمنوك ال غآة رص | بنو زام ذح أور كتسل © اذو موو جزم © ' « (ملا ضان تندر مدخل ا حو الس ونت 0 راسا هدرز وسو لح تنير ركز نعم رز عملين
 افق“ و عرف هين طرشي ستزسرون مودع لعل ل حصا فلام ' شارع ولالا نورية ا/ مرضا نار زولارعم ور تنم رورو
 سريعا ءو عراب سصلاةلملا/رالكم يمر دالة صلاة نجع ٠ 01 1 ايي مظرسإسافرعإلب تلوزنز ولا نوما رسل

 هير اريل منيع م كورضز تع راض عرش / الع روم رقما ١



 زخم و ردو لاا ات ل فر[ رسبت ع راشم وع لن ليصل

 7 ١ موس الو تنم طبل غلب نلف يفز مر يس نكرر عر ولكورال , «زؤيرعرايدر جالا دبع لوزن دورج عوز تكور اة يلم لاو ارلر تم دوك
 ظ زج ابر رن رتل رهان ةلكاص سمت ع رتورتلا وكن /اوو لح ' 2 لو هونالزبهر سر وعلا بور بتلاومر طحت راسا حر شيكو رج
 9 عام نعيش ازخبوعفلا طخرم/بزرز اجا نفر عتششا كرس

 هلق ريدر ور هنح عض /يرهغع عوير نويعس ل / وسل ١
 زنيديولا + عوضوملا د ودم زن رعت و سرب اعدل عا طرأ هاص
 1 0 هرشاربوو ماضل تلش داخلك
 >> كور وو ياسز/ريلع ولبن جوجوم دود دهم شن وادع عاعأ/ ذو 14
 «-“ ” رلاة وجو وحلا وق بعزك لكم خيعراشإز خكو قررحرل ورغم ال “ ترعة دارو ته زررخلا كونت بح لكخت لابعرإ عر خ
 ه.لسار ترعر موس بيرو كنا إ لو ازيرا يعم
 ليزرتبل وزر العا عشر هيعرمتما هي رغما ع نور وكلم

 مهلا ع زنلعاو اقع يول علا | شاع ؤ سا عن سجن نسم
 .٠ لطيسوستإو زوما خا غ اخو يع كوسا ةهسلم/ ضار طمو
 ءاربتال هيرب هراملعأ نرجع جرازرعس هسا ننكر ما هشم
 .٠ 0 رمل تهتنراوعو تطير اع عوز طودعوفلم ارش هارت عجاا د لع
 | 2- لطيفولرمالاهجورسسس/مكيجير/ وج اختل لا رخ /رارينصتلا

 ١ د غزلااوموؤراننماطرف اع عروش ورسم ١ ١
 هريعاورمفلز كاع ين ومو ريح كيك ا لضل/عول ارجع 2١١ "'

 12000111 رمل إ رو رهصخسو
 ١ اعإو تل غباوح/ يق ياو وعو زيلع نبك م مر تنر, راض باغ
 0 111 هول لاو مد عننإم روافد دج 2
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 لاظوفيلر ورترخايإو ينزله دل لغو دل رالورن رع دين كرفت 7
 ممله هع موتي هرب[ جاهزا كيولا علو رز هارت ١ ١
 لور اقاي غال نم فع طرا سراب طيولإء ازا داهم) اظل او
 رارزغ إد و زيضفلا عرار كدا ل لع كيرلا علك وكر[ را اقزرعرر/ لمنع

 روعه رلخ يروق كو الخ وبس رهو نإ ماكر زو مي ح ارضع عب
 غل

 العلا وهننررخيإتو روم رس اهون /م]هرتنوبت ير ودير هزاع
 رعاة ميسا عربه ويري عقول مل كر يغار تينت لاظره رويدا عزو ٠
 لرتلا بو مزلد ضر رلنا ةركمإورتم// رار راح عبوم طسورر
 رسل وعينللاو ءولعإلا رع زالج/ب شروع عا هرب ع لعام سمن
 ريكاردو علو ةوشار عر ت/راو راع عع وللا, ار سل اوج شرار
 ار كلوش ربت نارين نارام ودرب ع لعب
 تاو مالا
 «غ ار دوت عرب رامز ودع

 6م نرغم لع ةرخ) 0مم دم ور
 2/ دنا, زنيتنإ عارى يع مزاج اع/ جيزة ةلطير لا 0.

 لاوعاعاعع طار هرهاجتس رجوع رت كل[ سك ضم
 . وكل نوراد//رس در ح ارك رش ربع ايضا ولع تع ر ع رع 7
 ارش ز فورس لك ان رع هل /ب ىلهتل مهفأو ء داو ء/يفاخرال :ة لك ظ

 ريان دريل وقنا ير رفا تحي ياريم ديسك يخت
 لا يسر يخ توكمف ودل إب هيدر رقاد وح زهشخارو صنعا عكا اح
 رم زير فرضرو رشم واه ربج متلو لم لفي رع هزل ٠ ”قارزناسع ميرزا بيضا زالا ورش شارف طخ راو جمايع مز

111111111111111 
 ضع اوع او زدلا عزا داق رع ببحر مىعولا يال |

 رول و لالا لجو و زللاىلخ ملا داش يرد لاسر .«٠



 ةكعح

 اه: سل نير فج تن يي 6

1 
 لعب طرعان كنز يعم مز/ يروم نه |ر الع مموقر 20 * يكرر التام «هلاطنم هلرز اك زان وني رز زم راع
 ررعهويرس ريورغلا ةزعلا م ىلعتن /للع عوزط ولع عير اللا عزز / كابل
 تحور امنع مج عدم غيير لرد رزعلا نأو لونا تنام زختد اخ رقم ويانا رجإ إم زنجاغ/ن بم [مارسا|ب بيرد/ لو اهدي يزلرم كسر و عارم صن |رزو كول مبا عام لكك تا ملعب الب لسا رلعلا  وهررخإ  الوورجر يزمت انال ومو و شنإ) نولوفييرغل الجم ردع بل لعب رجوع اوه تلت ايببن ناوربث] مرجع مايغلا خر ث داع رمت مفعول فرح ونه ءاضبور باجي هنأ لزعما هلو مر وطور لينضم
 . "رلقزنا قناع رم دبرولاب «للالتس وهلم عر لع تع
 ٠ مينوادب عزنا تنال عدن/ امض زررو وكب ني لع ع هلل امها
 را سيلا وك ضر كزلاو لش ني لوب لاو ونرلرد در كزاناعاارطس ابلاغ عيب | يع مام راع مي ردم
 ولاة رعت /راوم ترن ملك /رزومؤ تملا هر توا اف لينكس اسايث وعن هود او كر تاز ميغا / يحرر موش يق رس الرضوي نع اورج
 اطرح منو بو دهيم ل ةربعونإلا لع يرش مصر12 | ١ ربوتاو عسا طول 11000 انايماكل نال
 لرضإرصص/ اوم ككترشت | رخفيرعرفل/ ركون وح عريعر شعل ةزهز بج
 للتو دغإو لرسم ن يلع هونج // ةح زو كمر وهو هكورلالك كار
 و لت /هزورواو ور رتل وع عزمت روضإو عرض دز عم كرذع
 +ررضالا>/ خر زا وو عضرنو ةظوردماورع عوكزن حشر شما
 رشم ملا 01 وقرنعر طل ها مزورصا] كزغن ورفع لعزل اوس إكسل
 . ١ اندرو يطع ءوحررع بعرشلنل لافرتارعلرتا4ةرتبولا عرلظاوورزوس | ١ ر قرنا وريزون رع ةلعم/عيشام لوفتفازنأمن و لام ير هيلكن ور الور عتر ل عما فر رلكث عامله اون: كمرط لع ريالا نوط رن ير عت رص



 داززاو نع ارح ريب ةويوطع/ ات رغم يع عين.
 ل لزوجي لاحيرهو ويش الب علا يوم مهم لور وطير خ م ريؤنتا

 ع1, عاتجرذو ضنزرجت وشاعر كزتلا للعلا وصح وزب 7 ا

 ولت دبدك وا بعو يام فاء كؤلر وركاا 1
 دلو عمال بيرل وتوؤش جنبا 1 زغلار ترف 6//ع الرع[ رس
 هز | وركزت ممهمرمفإ اخحإ ع عش عادعُتل] لل ؟ 22 فعلا رمضإ

 ريعتااطممت مزارع معو فكل غلا نال نأ م مو نمش وصح عزله مقّرهد

 3 نا كارم غشا ذل زاعوم ريال روضلا ة]ور نجر عيل

 الإ للم وجنا بري و مب كل عاود ءارشتس ا ررض نوت عضل
 اشار ا! دوور عل زابع جرا لسن سل عانقناو كرشبملا *

 1 اماكزرما هل ار عؤإ | ةفوزولعلا وأ ةمز حير ةلعتاورغماع السل
 ظ لال 2 يرغول خرب 0 ل بسه]و اكعن و
 ٠ اناوميوكب ةزرهابعو اقلاع ومع زنلع و ه_ءازي]جلا طع هكرك زعأ
 0 او ةلعتم هكر <0ل) ميكس (هللز 0 ا

 هولا جوز ئزهخإر م () جير واج كولا ءاونإ لع رك هل سمها ثأ م ف 57

 درا للسهم - و ىيفح ]و قير دار ثع مالت ع ةرّرعم ِ

 ماض و ءالقل امرها ارم مري ورش زرع منام ربع ةلل,رقفلازعرم مقنع ظ
 تسر ذ] وه 0 ماقنإ وطضنلل 0 ابطتز ءاكازلا هعمل ظ

 ملل يارا جرغإ 0 لا د نو ترام

 كي تعم تاو لعهد وهونالز جر إ لع وص فام رنع
 9 ' عيمتو مزرلاويو ماله رغم ةبتررصلاٌر يبس نبع :ةوموجش هر

 مفاعل 2 رعبسص ]و ءيسبلغما

 معنا طنز لإ و]] قا ارحإو 0
7 
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